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Kiedy wyje¿d¿a³em w kolejn¹ podró¿ na Wschód, by spotkaæ siê z moimi na-
uczycielami w klasztorze Bencien w Katmandu, wzi¹æ udzia³ w noworocznej
pud¿y Mahakali oraz kursie prowadzonym przez Tengê Rinpoczego dla za-
chodnich uczniów, a tak¿e z nadziej¹ odwiedzenia Indii i spotkania przebywa-
j¹cego tam od niedawna J.Œ. XVII Karmapy, Urgjena Trinleja Dord¿e, kilku
moich przyjació³ poprosi³o, bym spisywa³ na gor¹co wra¿enia z tej wyprawy
dla tych, którzy z ró¿nych wzglêdów nie s¹ w stanie udaæ siê osobiœcie do
klasztoru Bencien ani do Indii.

Pocz¹tkowo moje relacje by³y umieszczane na naszej stronie internetowej
www.kamtzang.com.pl/nepal2000.htm. Kiedy jednak wróci³em do kraju, oka-
za³o siê, ¿e wiele osób, szczególnie tych, które nie maj¹ dostêpu do internetu,
chcia³oby, aby te wspomnienia udostêpniæ w formie ksi¹¿kowej.

Tak wiêc wszystkie notatki zosta³y zebrane w jedn¹ ca³oœæ, uporz¹dkowane
i zredagowane, a tak¿e wzbogacone o fragmenty prywatnych listów, wysy³a-
nych z Nepalu. Zapiski zawarte w tej broszurce s¹ bardziej lub mniej osobiste,
czasem dotycz¹ wy³¹cznie moich prze¿yæ i przemyœleñ, ale na ogó³ stara³em
siê przede wszystkim zdawaæ na bie¿¹co sprawozdanie z aktualnych wydarzeñ
w œwiecie buddyjskim.

Zak³adam, ¿e osoby czytaj¹ce te strony, wiedz¹ cokolwiek o klasztorze
i o prowadz¹cych go Rinpoczach: Tendze Rinpoczem i Sangje Njenpie Rinpo-
czem. Informacje te mo¿na znaleŸæ w innych naszych publikacjach (np.
w pierwszych numerach biuletynu Mynsel)

Wprowadzenie
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wtorek, 25 stycznia 2000
Tegoroczn¹ podró¿ do Nepalu odbyliœmy w wyj¹tkowo ma³ym gro-
nie: prócz mnie lecia³ tylko Radek. By³a to rzeczywiœcie skromna eki-
pa w porównaniu z kilkunastoosobow¹ grup¹ sprzed roku. Do Mo-
skwy tradycyjnie lecieliœmy radzieckim TU 154. Tam jak zwykle
musieliœmy odczekaæ na lotnisku jedenaœcie godzin, po czym wsiedli-
œmy do kolejnego samolotu. Tym razem jednak by³ to nowoczesny
Airbus, produkcji zachodnioeuropejskiej – jest chocia¿ miejsce na nogi!
To nowoœæ na tej trasie.
Kolejna zmiana to l¹dowanie w Delhi. Na czas tankowania trzeba opu-
œciæ samolot. Gdy po godzinnym postoju zaproszono nas z powrotem
na pok³ad, okaza³o siê, ¿e trzy czwarte pasa¿erów wysiad³o w Indiach.
Do Katmandu lecia³o z nami zaledwie jakieœ piêædziesi¹t osób – pust-
ki na pok³adzie.
Delhi le¿y na niemal tej samej szerokoœci geograficznej co Katmandu,
tote¿ przesuwaliœmy siê na wschód, wzd³u¿ Himalajów, a za oknami roz-
poœciera³ siê niepowtarzalny widok na oœnie¿one szczyty, dumnie wzno-
sz¹ce siê wysoko ponad chmury. Dopiero przy podchodzeniu do l¹dowa-
nia zanurzyliœmy siê w k³êby pary – tego dnia chmury by³y gêste.
Na lotnisku odstaliœmy godzinê w kolejce do jedynego okienka, w któ-
rym kupuje siê wizê wjazdow¹ i przechodzi odprawê paszportow¹. Tu¿
przed nami wyl¹dowa³ bowiem pe³en turystów Airbus z Singapuru.
Chwila zak³opotania, w jakie wprawi³o nas odkrycie, ¿e Radek nie ma
¿adnego zdjêcia, nie trwa³a d³ugo. Za³atwi³em formalnoœci jako pierw-
szy, a zaraz po mnie podszed³ Radek, do³¹czaj¹c do dokumentów moje
zdjêcie. To nic, ¿e jest blondynem o po³owê chudszym i o po³owê m³od-
szym ode mnie i nie nosi okularów – podobieñstwo musia³o siê wydaæ
uderzaj¹ce, bo bez ¿adnych pytañ otrzyma³ wizê. Takie rzeczy raczej
nie stanowi¹ tu problemu – turysta p³aci, turysta pan.
Tak wiêc przekroczyliœmy granicê. Tym razem uda³o nam siê unikn¹æ
ataku hord taksówkarzy, wyrywaj¹cych z r¹k baga¿e i wrzeszcz¹cych
„proszê ze mn¹, sir”. Czeka³ bowiem na nas asystent Tengi Rinpocze-
go, Szierab £angciuk, który krzykn¹³ coœ po nepalsku, co pewnie zna-
czy³o „oni s¹ moi”, dziêki czemu zostawiono nas w spokoju.
Zaraz po przybyciu do klasztoru zostaliœmy zakwaterowani. Radek
zamieszka³ w nowym przyklasztornym pensjonacie „B.P.D. Guest
House”. Mnie Rinpocze uraczy³ wspania³ym lokum. Otrzyma³em ³ó¿-
ko w niewielkim pokoiku bezpoœrednio nad pokojem Rinpoczego. Po-
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mieszczenie to stanowi jego osobist¹ bibliotekê. Pó³ki uginaj¹ siê pod
zbiorami najwa¿niejszych tekstów naszej tradycji. Rinpocze zna moje
upodobania, tote¿ od razu za¿artowa³, ¿e pewnie nie bêdê spaæ po
nocach, tylko czytaæ. To fakt, ¿e od kilku lat nie mia³em prawie
w ogóle czasu na czytanie ksi¹¿ek. A tu taki zbiór tybetañskich klasy-
ków! Chyba nadrobiê nieco zaleg³oœci.
Tenga Rinpocze czuje siê dobrze. Jest zdrowy i… jak zwykle zapra-
cowany. W tych dniach spêdzi³ nieco czasu w oœrodku trzyletnich od-
osobnieñ w Parpingu. Czêœæ mnichów, którzy s¹ na odosobnieniu (wiê-
cej pisaliœmy o tym Mynselu), w tym dwóch Khenpo z tradycji Gelugpy,
nie otrzyma³a wczeœniej przekazów Kagju. Tote¿ wci¹¿ potrzebuj¹ do
praktyki wielu inicjacji. Ostatnio dostawali przekazy zwi¹zane z Ma-
hakal¹ Bernagcienem – g³ównym stra¿nikiem nauk szko³y Karma
Kamtzang.
Przywitaliœmy siê tak¿e z Sangje Njenp¹ Rinpoczem. On równie¿ jest
zdrów. Za kilka dni wyjedzie do Hong Kongu i na Tajwan. Kiedy
w rozmowie ponowi³em gor¹ce zaproszenie do przyjazdu do Europy,
Rinpocze wyjaœni³, ¿e na razie nie mo¿e wybraæ siê w tak d³ug¹ pod-
ró¿. Jest odpowiedzialny za odbudowê zniszczonego klasztoru Ben-
cien we wschodnim Tybecie, w prowincji Kham. Nawet wtedy, gdy
nie jedzie tam osobiœcie, musi byæ ³atwo dostêpny dla osób zwi¹za-
nych z tym projektem. Nieraz z Khamu przyje¿d¿aj¹ mnisi na piel-
grzymkê do Nepalu i przy okazji wyjaœniaj¹ rozmaite kwestie doty-
cz¹ce dzia³alnoœci klasztoru. Na Tajwanie mieszkaj¹ sponsorzy, którzy
pokrywaj¹ wiêkszoœæ kosztów prac. Rinpocze musi siê z nimi spoty-
kaæ, by omawiaæ szczegó³y projektu. To wszystko trzyma Rinpoczego
w Azji. Njenpa Rinpocze powiedzia³ mi jednak, i¿ ma nadziejê, ¿e
w tym roku budowa siê skoñczy i wtedy bêdzie mieæ pewnie wiêcej
mo¿liwoœci podró¿owania.
W tych dniach rozpoczê³y siê przygotowania do wielkiej pud¿y Ma-
hakali. Dziœ po raz ostatni przed Nowym Rokiem mnisi wyrecytowali
porann¹ pud¿ê Zielonej Tary, któr¹ zwykle, o szóstej rano zaczynaj¹
dzieñ w klasztorze. Po œniadaniu wyniesiono ze œwi¹tyni wszystkie
stoliki i siedziska mnichów. Pozosta³y tylko trzy trony. Pierwszy to
tron Karmapy, na którym stale znajduje siê wielka fotografia Jego
Œwi¹tobliwoœci. Na drugim siedzi Czcigodny Sangje Njenpa Rinpo-
cze, a na trzecim Czcigodny Tenga Rinpocze. W pustym holu, u stóp
wielkiego pos¹gu Buddy i pod okiem obu Rinpoczów mnisi æwicz¹
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tañce. Po czêœci jest to powtarzanie jeszcze raz tego, czego uczyli siê
miesi¹cami, po czêœci – próba generalna, ale przede wszystkim rodzaj
egzaminu. Rinpoczowie zdecyduj¹ potem, komu jaka przypadnie rola.
Te próby trwaæ bêd¹ przez kilka dni.
Poni¿ej przytaczam fragment tekstu, który napisa³em przy innej oka-
zji. Niezale¿nie od tego opisu, który przeznaczony by³ zasadniczo dla
nie-buddystów, bêdê w kolejnych dniach relacjonowaæ to, co dzieje
siê w klasztorze.

„Czam – tañce Lamów
W klasztorze Bencien od lat odbywaj¹ siê regularnie ró¿ne ceremonie
religijne. Prócz codziennych modlitw, co miesi¹c maj¹ miejsce ca³o-
tygodniowe pud¿e. S¹ to skomplikowane rytua³y, bêd¹ce po³¹czeniem
recytacji z p³ynn¹ gr¹ gestów, zwanych mudrami, przeplatane przeni-
kliwymi dŸwiêkami rytualnych instrumentów. W tym czasie uczestni-
cy wyobra¿aj¹ sobie bogat¹ w szczegó³y sceneriê tantrycznych man-
dal, czyli pa³aców Buddów i bodhisattwów rezyduj¹cych w Czystych
krainach. Œwiat mistycznych wizji przenika siê z rzeczywistoœci¹.
W doœwiadczeniu inicjowanych uczestników owych misteriów, Bud-
dowie wraz z ich Czystymi Krainami przejawiaj¹ siê tu, na ziemi. Zwy-
k³a codziennoœæ zostaje przemieniona w œwiêtoœæ. Ka¿dy gest, s³owo
czy myœl s¹ pe³ne znaczenia.
Kulminacyjnym punktem tych praktyk, trwaj¹cych czêsto przez wiele
dni i nocy s¹ rytualne tañce. Mnisi przywdziewaj¹ specjalne stroje i
maski, upodobniaj¹c siê do buddyjskich bóstw. Dla nich Budda nie jest
ju¿ tylko utêsknionym celem mistycznej œcie¿ki. Dziêki mocy kontem-
placji aktywnoœæ Buddy zostaje ucieleœniona teraz w ich dzia³aniu.
Na dziedziñcu klasztornym tañce trwaj¹ od œwitu do zmierzchu. Nie
ma tu miejsca na improwizacjê. Wielogodzinne tañce odbywaj¹ siê
wed³ug œciœle okreœlonego schematu. Ka¿dy gest, ka¿dy ruch ma sym-
boliczne znaczenie i musi byæ starannie wypracowanym efektem d³u-
gich treningów. Uk³ad ka¿dego tañca ma swe Ÿród³o w wizji jakiegoœ
wielkiego œwiêtego i przekazywany by³ z pokolenia na pokolenie przez
wiele stuleci. Przed tysi¹cem lat Tybetañczycy uczyli siê tej sztuki
w Indiach, w klasztorach Nalanda, Wikramasila i innych. Z pokolenia
na pokolenie przekazywali tê tradycjê, wzbogacaj¹c j¹ o elementy
pojawiaj¹ce siê w wizjach wybitnych mistrzów tybetañskich. W koñ-
cu tañce Lamów, zwane Czam, nabra³y niepowtarzalnego, tybetañ-
skiego charakteru.
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Tañce Mahakali – przebieg i symbolika
Jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ w ¿yciu klasztoru s¹ obchody
Nowego Roku. Zgodnie z kalendarzem tybetañskim wypada on zwy-
kle w lutym. Na kilka tygodni przed Nowym Rokiem w klasztorze
rozpoczynaj¹ siê przygotowania do uroczystoœci. M³odzi mnisi, któ-
rzy miesi¹cami æwiczyli uk³ady taneczne, musz¹ zdaæ praktyczny
egzamin ze swych umiejêtnoœci. W zale¿noœci od wyników egzami-
nu, prowadzonego przez samych opatów klasztoru: Czcigodnego San-
gje Njenpê Rinpoczego i Czcigodnego Tengê Rinpoczego, podzielo-
ne zostan¹ miejsca w tanecznym korowodzie. Ka¿dy uczestnik znaæ
musi wszystkie role, ale tylko najlepsi znajd¹ siê na czele barwnego
pochodu. Wybitni otrzymaj¹ nawet szansê wystêpów bardziej indywi-
dualnych. W tym czasie inni mnisi lepi¹ dziesi¹tki torm – ciast ofiar-
nych o wymyœlnych kszta³tach, przebogato zdobionych ornamentami
ulepionymi z barwionego mas³a. G³ówna torma ma kszta³t demonicz-
nej twarzy, wysokiej na ponad metr. Ponad ni¹ rozpiêta zostaje sieæ
magicznych krêgów, utkanych z kolorowych nici. Na g³ównym o³ta-
rzu, wyœcie³anym barwnymi brokatami, ustawia siê szeregi barwnych
torm i miseczek z ofiarami.
Na dziewiêæ dni przed Nowym Rokiem rozpoczyna siê rytua³ Mahaka-
li, g³ównego stra¿nika nauk Kagju. Od pierwszej w nocy do siódmej po
po³udniu dzieñ w dzieñ trwaj¹ modlitwy, recytowane w rytm uderzeñ
wielkich bêbnów. Atmosfera pe³na jest dramatyzmu. Pod koniec dnia
g³ówny mistrz ceremonii odziany w barwne brokaty dokonuje kulmina-
cyjnego rytua³u. Przy akompaniamencie bêbnów, tr¹b i czyneli ca³e na-
gromadzone w mijaj¹cym roku z³o zostaje schwytane i uwiêzione
w g³ównej tormie, tej o kszta³cie demonicznej twarzy. Wszelkie choro-
by i inne cierpienia, destrukcyjne emocje, z³e sk³onnoœci i czyny nie
tylko osób bior¹cych udzia³ w rytuale, ale te¿ wszystkich czuj¹cych istot
s¹ zbierane w jednym miejscu po to, by je zniszczyæ, pozbawiæ mo¿li-
woœci szkodzenia komukolwiek w nadchodz¹cym roku.
Szóstego dnia po po³udniu maj¹ miejsce tañce bez masek. Trwaj¹ one
„zaledwie” cztery godziny i stanowi¹ preludium do g³ównych tañców.
Nastêpnego dnia, po ca³onocnej pud¿y mnisi przywdziewaj¹ brokato-
we stroje oraz maski. Bêd¹ w nich tañczyæ od siódmej rano, z krótki-
mi przerwami, a¿ do póŸnego popo³udnia.
Poruszaj¹ce siê w tanecznym korowodzie postacie ucieleœniaj¹ ró¿ne
ochronne aspekty Buddy. G³ówny stra¿nik, Mahakala, pojawia siê



8

z ca³ym orszakiem bóstw o gniewnym wygl¹dzie i symbolicznych atry-
butach. Ujrzymy tu stra¿ników o g³owach zwierz¹t, a jeden z tañców
poœwiêcony jest specjalnie Szing Kjongowi, opiekunowi klasztoru
Bencien. Tañcz¹cy przywo³uj¹ po raz ostatni ca³e z³o odchodz¹cego
roku: wojny, k³ótnie i choroby, z³e zamys³y i destrukcyjne emocje.
Zostaje ono symbolicznie umieszczone w kukle ulepionej z ciasta.
W koñcu jeden z mnichów – wys³annik si³ dobra – niszczy kuk³ê,
unicestwiaj¹c z³o. Resztki ciasta wrzucane s¹ na stó³, na którym znaj-
duje siê g³ówna torma o twarzy demona. Po tañcu zwyciêstwa, jaki
rozegra siê teraz wokó³ niej, torma zostanie spalona w ogniu m¹dro-
œci. Medytacja Lamów oraz p³omienie wielkiego ogniska maj¹ zapew-
niæ odciêcie wszelkich z³ych wp³ywów starego roku.
W klasztorze Bencien tañce Mahakali odbywaj¹ siê regularnie od 1995
roku, kiedy to uda³o siê skompletowaæ kosztowne stroje, a m³odzi mnisi
otrzymali odpowiednie wykszta³cenie. Jesieni¹ 1997 roku po raz pierw-
szy odby³y siê tu tak¿e wielkie tañce poœwiêcone Guru Padmasam-
bhawie. Bencien to jedyny klasztor poza Tybetem, w którym wykonu-
je siê obecnie te tañce. Dlatego ceremoniê inauguracyjn¹ zaszczycili
sw¹ obecnoœci¹ tak¿e przedstawiciele innych szkó³ buddyzmu tybe-
tañskiego, miêdzy innymi Jego Œwi¹tobliwoœæ Mindrolling Rinpocze
– najwy¿szy Lama w tradycji Njingmapy.
Klasztor Bencien jest w tej chwili jedynym w Katmandu klasztorem
Kagju, gdzie odbywaj¹ siê regularnie wszystkie tradycyjne pud¿e i tañ-
ce, a tak¿e najwiêkszym po Rumteku klasztorem Kagju poza Tybetem.”

czwartek, 27 stycznia 2000
Czy zgadniecie, kto wypad³ najlepiej na egzaminach z tañców? Na
talerzach gra³ Sangje Njenpa Rinpocze, na bêbnie jeden ze starszych
mnichów, a tañczy³ solo... Tenga Rinpocze. Jak ³atwo siê domyœleæ,
jest nie do pobicia!
Próby tañców ju¿ siê skoñczy³y. Przedwczoraj przyjecha³ Tenpa Jar-
phel, jeden z trzech g³ównych asystentów Tengi Rinpoczego. Wróci³
z Dharamsali, wprost od Jego Œwi¹tobliwoœci Karmapy. Ca³y wieczór
trwa³a narada, ca³y nastêpny dzieñ walczono o bilety lotnicze do
Delhi, a dziœ o szóstej rano Tenga Rinpocze wraz z czterema mnicha-
mi wyjecha³ do Indii.
W drodze z Rumteku do Karmapy jest te¿ Jego Eminencja Gjaltsab
Rinpocze, który od kilku lat nie opuszcza³ Sikkimu. J.E. Tai Situ Rin-
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pocze pozostaje w pobli¿u Dharamsali ju¿ od d³u¿szego czasu. Nie
wiem na razie, czy zjad¹ siê te¿ inni Rinpoczowie i czy planowana jest
jakaœ wielka narada. Mo¿e po prostu ka¿dy z Lamów chce jeszcze raz
spotkaæ Jego Œwi¹tobliwoœæ – tym razem po raz pierwszy poza Tybe-
tem. Gdyby siê zanosi³o na faktyczn¹ naradê, to zapewne pojecha³by
te¿ Sangje Njenpa Rinpocze, jeden z dzier¿awców Linii Kamtzang.
Tymczasem zosta³ on w klasztorze.
Na razie wszystko owiane jest pewn¹ doz¹ tajemnicy, dopóki status
Karmapy w Indiach nie zostanie oficjalnie okreœlony przez tamtejszy
rz¹d. Wiemy tylko, ¿e Karmapa nie udziela jeszcze oficjalnych au-
diencji nikomu z zagranicy. Tote¿ wstrzymamy siê z wyjazdem do
Dharamsali, dopóki nie pojawi siê szansa na spotkanie z Jego Œwi¹to-
bliwoœci¹.
Poznaliœmy natomiast kilka dalszych szczegó³ów dotycz¹cych ucieczki
Jego Œwi¹tobliwoœci Karmapy. Kiedy Karmapa dotar³ do Dharamsali,
Jego Œwi¹tobliwoœæ Dalajlama odbywa³ w³aœnie odosobnienie medy-
tacyjne. W tybetañskiej tradycji takie odosobnienie to rzecz œwiêta
i nie przerywa siê go pod ¿adnym pozorem, chyba ¿e na polecenie
swego Lamy. Jednak na wiadomoœæ o przybyciu Karmapy Dalajlama
oznajmi³: „Przecie¿ to jest Karmapa” i przerwa³ odosobnienie, by na-
tychmiast spotkaæ siê z „uciekinierem”.
Obecnie Karmapa wci¹¿ jeszcze przebywa w klasztorze Gjuto.
J.Œ. Dalajlama odda³ mu do dyspozycji swych osobistych ochronia-
rzy, którzy pilnuj¹ go dzieñ i noc. Raz w tygodniu Karmapa zaprasza-
ny jest na wspólny posi³ek z Dalajlam¹, aby obaj mieli wiêcej okazji
do osobistych kontaktów.
Gdy oficerowie indyjskiego wywiadu pytali Karmapê o prawdziwy
powód ucieczki, odpowiedzia³: „Jestem Karmap¹. Spoczywa wiêc na
mnie odpowiedzialnoœæ za utrzymanie Linii Karma Kagju i przekazanie
jej dalej przysz³ym pokoleniom. Jeœli wiêc sam nie otrzymam wszyst-
kich przekazów, bêdê bezu¿yteczny. Poniewa¿ Chiñczycy nie pozwala-
li przyjechaæ do Tybetu moim nauczycielom – Tai Situ Rinpoczemu
i Gjaltsapowi Rinpoczemu – ani mnie nie zezwalali na wyjazd do nich,
musia³em uciec. Tylko dlatego tu jestem, nie dla osobistych powodów.
Ja sam mia³em w Tybecie wygodne miejsce do mieszkania, dobre je-
dzenie i by³em wystarczaj¹co bogaty i wp³ywowy. Nie przyjecha³em tu
dla w³asnego dobra, ale dla po¿ytku innych.”
Oficerowie byli pod wielkim wra¿eniem. Nabrali przekonania, ¿e
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Karmapa musi byæ kimœ niezwy-
k³ym, gdy¿ zarówno s³owa, jakie
wypowiedzia³, jak i pewnoœæ z jak¹
to robi³, wskazuj¹, ¿e nie jest to zwy-
k³e, czternastoletnie dziecko.
W klasztorze od dwóch dni nie ma
ju¿ porannej medytacji. Wszyscy
œpi¹ o godzinê d³u¿ej, szykuj¹c siê
do tygodniowego maratonu w cza-
sie pud¿y Mahakali. W ci¹gu dnia
sprz¹tany jest gruntownie lhakang,
czyli g³ówne pomieszczenie œwi¹-
tyni. To czêœæ przygotowañ do Gu-
tor – wielkiej noworocznej pud¿y
Mahakali.

Tormy s¹ ju¿ gotowe. Niemal przez tydzieñ lepi³o je kilku mnichów
pod kierunkiem Gelka. Gelek to nie tylko najbli¿szy asystent Tengi
Rinpoczego, ale jednoczeœnie g³ówny mistrz od torm w klasztorze
Bencien. Ulepienie z ciasta kilkudziesiêciu torm (wiêkszoœæ ma po
trzydzieœci do piêædziesiêciu centymetrów wysokoœci) i pomalowanie
ich to jedna czêœæ pracy, ale wykonanie potem finezyjnych ozdób
z mas³a to równie, a mo¿e nawet bardziej pracoch³onne zadanie. Po
to, by mas³o nie klei³o siê do r¹k, lepi siê ozdoby, trzymaj¹c przez ca³y
czas rêce zanurzone w lodowatej wodzie. Efekt uboczny jest taki, ¿e
zawsze w okolicach Losaru (tybetañskiego Nowego Roku) Gelek ma
napuchniête d³onie i obola³e przeguby. Czasem tradycja religijna nie
jest czynnikiem sprzyjaj¹cym zdrowiu.
Wczoraj przyjecha³ polski mnich Tsultrim, czyli Wojtek z Warszawy,
który od ponad roku sponsoruje i nadzoruje przyklasztorn¹ klinikê,
sprowadza lekarzy z charytatywnej organizacji miêdzynarodowej „Le-
karze Œwiata”, a tak¿e sam za darmo leczy zêby wszystkim mnichom
oraz okolicznej ludnoœci. Okazuje siê, ¿e wszyscy go tu lubi¹ i bardzo
na niego czekali.

pi¹tek, 28 stycznia 2000
Wieœæ niesie, ¿e u Karmapy jest jednak spotkanie Rinpoczów. Tenga
Rinpocze pojecha³ jako reprezentant klasztoru, a Sangje Njenpa Rin-
pocze zosta³, bo jeden z nich potrzebny by³, by poprowadziæ nowo-
roczne ceremonie.

Gelek przy tormach
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Dziœ o godzinie trzynastej rozpoczê³a siê Wielka Pud¿a Mahakali.
Najpierw przy przenikliwych dŸwiêkach gjalingów (tr¹bek wydaj¹-
cych wysoki, donoœny dŸwiêk) Czcigodny Sangje Njenpa Rinpocze
zszed³ ze swego pokoju na najwy¿szym piêtrze klasztoru, wkroczy³
do œwi¹tyni i zasiad³ na tronie. Po nim weszli wszyscy pozostali uczest-
nicy rytua³u.
Na wprost g³ównych drzwi lhakangu znajduje siê o³tarz z siedmiome-
trowym, poz³acanym pos¹giem Buddy. Poza tym w ma³ych niszach
umieszczonych jest tysi¹c (ca³kiem dos³ownie) dwudziestocentyme-
trowych ma³ych pos¹¿ków. Siedziskami mnichów s¹ drewniane ³awy
wysokie na ³okieæ, przed którymi stoj¹ stoliki na teksty. Mnisi siedz¹
bokiem do o³tarza, w rzêdach zwróconych ku œrodkowi, tak ¿e prawa
i lewa strona sali patrzy na siebie nawzajem. Od strony o³tarza dwa
pierwsze szeregi (te najbli¿ej œrodka) zwieñczone s¹ tronami dla obu
Rinpoczów – wy¿szy z nich przeznaczony jest dla Sangje Njenpy,
g³ównego Lamy w Bencien. Od strony drzwi rzêdy te zamkniête s¹
dwoma g³ównymi bêbnami o blisko dwumetrowej œrednicy.
To w³aœnie miêdzy tymi bêbnami stan¹³ Cietrimpa – mnich odpo-
wiedzialny za dyscyplinê – i z wielkiego zwoju papieru ry¿owego
zacz¹³ kolejno wyczytywaæ po imieniu, kto siada w którym szeregu.
I tak kolejni mnisi, po us³yszeniu swego imienia, zajmowali wskaza-
ne miejsca.
Gdy ju¿ zasiad³a ostatnia wywo³ana osoba, rozpoczêto recytacjê mo-
dlitw. Wiêkszoœæ tekstu tej pud¿y recytuje siê w rytm bêbnów. Prócz
tych dwóch wielkich, dudni jeszcze dwadzieœcia mniejszych „bêben-
ków” (o œrednicy ponad pó³ metra), uderzanych przez mnichów z pierw-
szych (to znaczy œrodkowych) szeregów. Gdy jeszcze do³o¿y siê do
tego chór bez ma³a dwustu garde³, œciany œwi¹tyni dr¿¹, w dos³ow-
nym tego s³owa znaczeniu.
Dzisiejsza pud¿a trwa³a tylko trzy godziny – to zaledwie preludium
przed zasadnicz¹ ceremoni¹. Po krótkiej przerwie jeszcze tylko Njen-
pa Rinpocze z ma³¹ grupk¹ mnichów wykona³ godzinny rytua³ wpê-
dzania ca³ego z³a tego œwiata w g³ówn¹ tormê o kszta³cie demonicz-
nej twarzy. Ta czêœæ praktyki bêdzie od teraz wpleciona w codzienn¹
d³ug¹ pud¿ê i recytowana ju¿ przez wszystkich uczestników. Ostat-
niego dnia w czasie tañców torma zostanie zniszczona.
Jak ju¿ wczeœniej wspomina³em, jutro pud¿a zaczyna siê o pierwszej
w nocy i trwaæ bêdzie, z ma³ymi przerwami, do wieczora.
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czwartek, 03 lutego 2000
Od kilku dni trwa pud¿a. Ze wzglêdu na wyjazd Tengi Rinpoczego,
w tym roku wyj¹tkowo przychodzi na ni¹ Sangje Njenpa Rinpocze,
który zwykle medytuje samotnie w swoim pokoju.
Pojawi³a siê te¿ inna nowoœæ. Funkcjê wad¿ra-mistrza, któr¹ od lat
niezmiennie wykonywa³ podczas skomplikowanych rytua³ów Tenga
Rinpocze, tym razem przej¹³ ju¿ jeden z dwudziestokilkuletnich mni-
chów. Ukoñczy³ on jakiœ czas temu pod kierunkiem Tengi Rinpocze-
go trzyletnie odosobnienie w Parpingu i jako Lama mo¿e wykonywaæ
te rytua³y. Jak wiadomo, klasztor Bencien w Nepalu istnieje od nie-
wielu lat i w³aœnie teraz dojrza³o pierwsze pokolenie Lamów tutaj
wykszta³conych.
W poniedzia³ek pud¿a odbywa³a siê bez ¿adnego Rinpoczego, gdy¿
Sangje Njenpa pakowa³ siê ju¿ na dwumiesiêczny wyjazd, a Tenga
Rinpocze mia³ k³opoty z powróceniem na czas do klasztoru. Nie by³o
wolnych miejsc w samolocie z Delhi do Katmandu i ca³¹ dobê trzeba
by³o czekaæ w hotelu. Ostatecznie Tenga Rinpocze przyjecha³ w po-
niedzia³ek o dziesi¹tej wieczorem, po czym siedzieli z Njenp¹ Rinpo-
czem do póŸna w nocy i rozmawiali. We wtorek rano Njenpa Rinpo-
cze wyjecha³ na dwa miesi¹ce na Tajwan.
Tenga Rinpocze nastêpnego dnia by³ ju¿ na pud¿y, ale niejednokrot-
nie zapada³ w chwilow¹ drzemkê – wytrzymywanie tak intensywnego
programu w tym wieku i tak godne jest najwy¿szego podziwu.
W jednej z przerw na herbatê Rinpocze opowiedzia³ mnichom o swej
podró¿y do Dharamsali. Najpierw Karmapa sam na sam spotka³ siê
z Dalajlam¹. Mimo ¿e ten ostatni przebywa na odosobnieniu medyta-
cyjnym, by³o to ju¿ pi¹te ich spotkanie. Potem w czterogodzinnej na-
radzie uczestniczy³a wiêkszoœæ spoœród najwybitniejszych Lamów
Karma Kagju: Tai Situ Rinpocze, Gjaltsab Rinpocze, Thrangu Rinpo-
cze, Tenga Rinpocze, Punlop Rinpocze, Drubpyn Rinpocze, Kongtrul
Rinpocze (ten kilkuletni!), Khenpo Tsultrim Rinpocze. Zdaje siê, ¿e
byli te¿ inni Lamowie, ale nie dowiedzia³em siê dok³adnie kto.
Wieczorem, po tym „spotkaniu na szczycie”, Tenga Rinpocze wraz ze
swymi asystentami mia³ jeszcze prywatn¹ audiencjê u Karmapy. Cho-
cia¿ oficjalnie robienie zdjêæ by³o zakazane, Karmapa sam zapropo-
nowa³ wspóln¹ fotografiê. W tych dniach dostanê jej odbitkê.
Rinpocze opowiada³ kilka historyjek u ucieczce Karmapy. Miêdzy in-
nymi o burzy œnie¿nej, która z³apa³a uciekinierów na prze³êczy – wy-



13

gl¹da³o na to, ¿e nie tylko nie przedostan¹ siê przez góry, ale wrêcz
mog¹ straciæ ¿ycie. Karmapa poleci³ jednak iœæ dalej, obiecuj¹c, ¿e do
koñca podró¿y niebo bêdzie bezchmurne. I rzeczywiœcie tak siê sta³o.
Rinpocze kilka razy powtarza³, ¿e uwa¿a to za cud dokonany przez
Karmapê.
Innym razem, jeszcze w Tybecie musieli przejœæ noc¹ przez pewien
dobrze oœwietlony plac. By³o na nim jasno jak w dzieñ. Nikt nie mia³
w¹tpliwoœci, ¿e chiñscy wartownicy musz¹ ich dostrzec. Ale Karma-
pa powiedzia³: „Nie bójcie siê, nie zostaniemy zauwa¿eni”. Przeszli
przez sam œrodek placu i nie zatrzymano ich.
Muszê przyznaæ, ¿e nigdy jeszcze nie widzia³em Tengi Rinpoczego
ani Gelka tak promiennych i szczêœliwych, jak teraz, gdy wrócili od
Karmapy!
Pud¿a toczy siê swoim rytmem. Przez ostatnie dwa dni zaczyna³a siê
trochê póŸniej, o czwartej rano, i trwa³a do godziny dziewiêtnastej.
Ale dziœ mamy szósty dzieñ praktyki. Rozk³ad dnia jest trochê inny.
Od drugiej w nocy w szaleñczym tempie doszliœmy o ósmej rano nie-
mal do koñca recytowanego tekstu. Przedpo³udnie poœwiêcone jest
bowiem przygotowaniom do pierwszej czêœci tañców.
Ju¿ wczoraj nad ca³ym podwórzem rozpostarto olbrzymi ¿ó³ty namiot.
Teraz ustawia siê trony i miejsca dla graj¹cych na instrumentach.
O „tybetañskiej pierwszej” (to znaczy byæ mo¿e o wpó³ do dwunastej,
a mo¿e po trzeciej – po prostu wtedy, kiedy zakoñcz¹ siê przygotowa-
nia) rozpoczn¹ siê tañce bez masek. W uroczystych strojach, z Teng¹
Rinpoczem na czele, mnisi odtañcz¹ rytua³, który wykonywany jest
od czasów pierwszego Karmapy. Otrzyma³ on w wizji przekaz tych
nauk od pewnego mahasiddhy ze Œri Lanki. Taniec ten ma umo¿li-
wiaæ ujarzmienie takich demonicznych mocy, których nie da siê po-
skromiæ ¿adn¹ medytacj¹ ani mantr¹. Powiedziane jest, ¿e jeœli kiedyœ
zaprzestanie siê tych tañców, to uwolnione z³e moce sprowadz¹ sza-
leñstwo na umys³y ludzi i œwiat pogr¹¿y siê w wojnach.
Po kilkugodzinnych tañcach dokoñczymy pud¿ê. Po drzemce, o go-
dzinie dwudziestej trzeciej rozpoczniemy now¹ sesjê, by skoñczyæ
œpiewy jutro o pi¹tej rano. Zaœ ju¿ od siódmej zaczn¹ siê ca³odniowe
tañce w maskach.
W tym roku wiosna nieco siê spóŸnia. Jest ca³kiem ch³odno, a w nocy
w œwi¹tyni panuje przejmuj¹cy zi¹b. Dziêki temu jednak ³atwiej jest
utrzymaæ przytomny umys³. Wczoraj w ci¹gu dnia pojawi³o siê s³oñce



14

i by³o znacznie cieplej. Dziœ znów s³oneczna pogoda. Mimo to chodzê
w ciep³ej bluzie. Gdzie te lata, gdy na Losar i w krótkim rêkawku by³o
za gor¹co?

poniedzia³ek, 07 lutego 2000
W ostatnich dniach dzia³o siê tak wiele, ¿e nie znalaz³em czasu na
opisanie wszystkiego na bie¿¹co, z dnia na dzieñ. W czwartek i pi¹tek
mocno œwieci³o s³oñce. Nad ranem le¿a³ szron, a w dzieñ by³o dobre
dwadzieœcia stopni!
Te skoki temperatur sprawiaj¹, ¿e wœród goœci z Zachodu pojawiaj¹
siê ju¿ pierwsze choroby gard³a. Kilkoro z nas przesz³o te¿ zatrucia
pokarmowe. Wszyscy oczywiœcie kieruj¹ siê po pomoc do „doktora
Tsultrima”, który bêd¹c dentyst¹, musi nagle sprostaæ zadaniu lecze-
nia wszystkich ze wszystkiego. Sprawdza siê na szóstkê. Dwa tygo-
dnie temu przywióz³ z Polski 90 kg leków – z pewnoœci¹ nic z tego siê
nie zmarnuje. Do bezp³atnej kliniki „Benchen Free Clinic”, któr¹ on
teraz nadzoruje, przychodz¹ nie tylko osoby bezpoœrednio zwi¹zane
z klasztorem, ale przede wszystkim mieszkañcy Katmandu. Czasem
nawet z daleka. O dzia³alnoœci kliniki pisaliœmy w jednym z numerów
naszego biuletynu Mynsel.
Tak jak wczeœniej wspomnia³em, w czwartek odby³y siê tañce bez
masek. Trwa³y one zaledwie dwie i pó³ godziny. Mnisi, odziani w spe-
cjalne stroje, raz zataczali kr¹g wokó³ placu, a raz tanecznymi kroka-
mi, wykonuj¹c obroty i prezentuj¹c rozmaite mudry, tworzyli szeregi
wij¹ce siê po spirali lub przecinaj¹ce plac przez œrodek.
Potem tylko dokoñczenie pud¿y i o dziewiêtnastej ju¿ po wszystkim.
Odpoczynek. O dwudziestej trzeciej kolejna pud¿a do pi¹tej rano
i przygotowania do g³ównych tañców. W tym roku przygotowania prze-
ci¹gnê³y siê o godzinê. Tañce rozpoczêto o ósmej rano. Nie sposób
oddaæ s³owami atmosfery tego dnia. Jeden ze starych przyjació³, który
ogl¹da³ tañce po raz pierwszy, wyzna³ mi pod wieczór, ¿e czuje siê
pijany od iloœci wra¿eñ. Zmieniaj¹ce siê kostiumy. Bogactwo kolo-
rów. Niepowtarzalna barwa dŸwiêków, p³yn¹cych z akompaniuj¹cych
instrumentów. Skala tego przedsiêwziêcia – ogromna iloœæ wiedzy
potrzebnej do prawid³owego przeprowadzenia rytua³u, liczba koniecz-
nych strojów i akcesoriów, d³ugotrwa³y trening tak licznej grupy mni-
chów (w niektórych tañcach bierze udzia³ do stu tancerzy!) – to wszyst-
ko sprawia, ¿e trudno mi sobie wyobraziæ, kiedy i czy w ogóle
przeniesienie tej tradycji na Zachód stanie siê mo¿liwe.



15

Z godzinn¹ przerw¹ na obiad, ufun-
dowany przez klasztor, ca³a impre-
za trwa³a do godziny dziewiêtnastej.
O dwudziestej by³o po pud¿y. Po-
tem ju¿ tylko Rinpocze z garstk¹
mnichów przeprowadzi³ na podwó-
rzu oczyszczaj¹cy rytua³ ognia. Po-
lega on na tym, ¿e rozmaite ofiary
rzuca siê na specjalnie przygotowa-
ne palenisko, recytuj¹c odpowied-
nie modlitwy.
Nastêpnego ranka praktyka rozpo-
czê³a siê dopiero o szóstej. Pod ko-
niec trzygodzinnej pud¿y nast¹pi³o
b³ogos³awieñstwo torm¹. Centralna

torma ustawiona na o³tarzu reprezentuje samego Mahakalê. W³aœci-
wie ma takie znaczenie, jak pos¹g Buddy. Przez ca³y tydzieñ praktyki
wszyscy jej uczestnicy medytowali, ¿e Mahakala przybywa ze swej
Czystej Krainy, wtapia siê w tormê i jest ona teraz samym Mahakal¹.
W³aœnie tak pob³ogos³awion¹ torm¹ otrzymaliœmy b³ogos³awieñstwo.
Ka¿dy dosta³ tak¿e jakiœ maleñki smako³yk – jeden z tych, które le¿a-
³y ca³y czas u podstawy tormy i te¿ by³y b³ogos³awione. Zjedzenie go
ma sprzyjaæ pokonywaniu w³asnych niedoskona³oœci i rozwijaniu po-
zytywnych cech, a u¿ywaj¹c tradycyjnej terminologii, urzeczywist-
nieniu siddhi Mahakali.
Po pud¿y jeszcze tylko pó³toragodzinne ofiarowanie wonnego dymu
i torm wrzucanych do ognia. Ta praktyka przynosi nagromadzenie za-
s³ug oraz pomyœlnoœci. Ofiary sk³ada siê tu Buddom i bodhisattwom,
Lamom, jidamom, stra¿nikom Dharmy, a tak¿e istotom szeœciu sfer
samsary (z intencj¹ usuniêcia ich cierpieñ i zaskarbienia sobie przyja-
znej dla nas postawy). Na koñcu sk³ada siê dary tak¿e tym, którzy
nawet nie maj¹ w³asnego imienia i nie s¹ wymieniani jako istoty któ-
rejœ z szeœciu sfer. Po prostu obdarowuje siê wszystkich. Pozwala to
naprawdê otworzyæ swe serce przed ca³ym œwiatem.
Popo³udnie by³o ca³kowicie wolne! Po oœmiu intensywnych dobach
có¿ za nies³ychana odmiana. Podobnie jak wiêkszoœæ uczestników
spêdzi³em ten czas na obchodzeniu stupy Swajambhu, a potem na
czyszczeniu siebie i pokoju i w koñcu na relaksowaniu siê. Moje pró-

Torma, w któr¹ wtapia siê ca³e z³o œwiata,
zostaje spalona

ostatniego dnia mijaj¹cego roku.
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by podejœcia do komputera nie by³y zbyt pe³ne determinacji. Tego dnia
nie wykona³em ju¿ ¿adnej intelektualnej pracy.
Wczoraj, to znaczy w niedzielê by³ pierwszy dzieñ Nowego Roku.
Dla Tybetañczyków to najbardziej uroczyste œwiêto. O szóstej rano
pojawili siê w œwi¹tyni nie tylko Lamowie i mnisi, ale tak¿e, odœwiêt-
nie ubrani, wszyscy ludzie zwi¹zani z obs³ug¹ klasztoru. Ca³e rodzi-
ny. Na tronach Karmapy, Sangje Njenpy Rinpoczego i Tengi Rinpo-
czego ustawiono piramidy „kabze” – faworków o rozmiarach koœci
dinozaura. Jest to tradycyjny noworoczny poczêstunek. Ma³e kabze
s¹ identyczne w kszta³cie jak nasze chrusty, ale ich wiêksza i mniej
s³odka odmiana ma ponad czterdzieœci centymetrów d³ugoœci i kszta³t
przypominaj¹cy mi koœæ udow¹.
Podczas uroczystoœci recytacja modlitw o pomyœlnoœæ przerywana by³a
poczêstunkiem, na który sk³ada³a siê herbata, ry¿ z rodzynkami i s³o-
dycze. Na koniec wszyscy ustawieni w d³ug¹ kolejkê podchodzili do
tronów. Ka¿dy podarowa³ Tendze Rinpoczemu tradycyjny katak – bia³¹
szarfê reprezentuj¹c¹ czyst¹ motywacjê ofiarodawcy. Kataki sk³adali-
œmy te¿ na tronach nieobecnych Lamów.
Obchody Losaru, czyli Nowego Roku trwaj¹ trzy dni. Znajomi od-
wiedzaj¹ siê wtedy nawzajem, sk³adaj¹ ¿yczenia, czêstuj¹ smako³y-
kami, a potem id¹ w nastêpne odwiedziny. Wszystkie drzwi s¹ otwar-
te. Odwiedza siê równie¿ wszystkich okolicznych Lamów.
My wczoraj, po uroczystym obiedzie, który Rinpocze ofiarowa³
wszystkim swoim uczniom, pojechaliœmy do klasztoru Pullahari,
odwiedziæ piêcioletni¹ inkarnacjê Kongtrula Rinpoczego oraz jego
rówieœnika, Szieltri Rinpoczego. W taksówce, do której wsiad³em
wraz z Trinlejem i Jankiem, zmieœci³ siê jeszcze Lama Tsultrim
– ten, który ostatnio by³ w Polsce przez dwa miesi¹ce i ma ponownie
przyjechaæ do nas w maju.
M³ody Kongtrul Rinpocze podrós³ od ostatniego roku. Nie jest ju¿
taki nieœmia³y. Dyryguje wszystkimi, niezmordowanie godzinami
przyjmuje odwiedzaj¹cych, udziela b³ogos³awieñstw i zachowuje siê,
jak przysta³o na Lamê, a jego radosne oczka na œlicznej dzieciêcej
buŸce maj¹ wyraz niespotykanej mi³oœci i wyrozumia³oœci. Zupe³nie
taki sam, jak u poprzedniej inkarnacji.
Dziœ znowu obiad z Teng¹ Rinpoczem, a potem jedziemy w okolice
stupy Boudha, odwiedziæ kilku innych Rinpoczów.
Przedwczoraj lokalna telewizja pokaza³a znów XVII Karmapê. Tym
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razem obwieszczono, ¿e Karmapa zacz¹³ udzielaæ audiencji równie¿
ludziom z Zachodu. Potwierdzaj¹ to ró¿ne tybetañskie organizacje.
Jednak na razie zarówno Tenga Rinpocze, jak i Thrangu Rinpocze
doradzaj¹ nam nie entuzjazmowaæ siê zbytnio i na razie nie liczyæ na
³atw¹ mo¿liwoœæ spotkania Jago Œwi¹tobliwoœci. Radz¹ odczekaæ
z podró¿¹ do Dharamsali, a¿ sytuacja siê bardziej ustabilizuje.

czwartek, 10 lutego 2000
W drugi dzieñ Losaru znów jedliœmy obiad z Teng¹ Rinpoczem. Za-
raz potem pojechaliœmy spor¹ grup¹ pod stupê Boudha. Ta stupa liczy
sobie ponad tysi¹c lat. Jest ogromna. Budowana by³a pod kierunkiem
Guru Padmasambhawy – indyjskiego mistrza wad¿rajany, który wkrót-
ce potem uda³ siê do Tybetu, by zaprowadziæ buddyzm w ca³ym kró-
lestwie. Boudha le¿y po przeciwnej stronie miasta ni¿ Swajambhu,
a wokó³ gromadzi siê du¿e skupisko emigracji tybetañskiej. Wielu wy-
sokich rang¹ tybetañskich Lamów za³o¿y³o tu swoje klasztory.
Chcieliœmy najpierw iœæ w odwiedziny do Thrangu Rinpoczego. Asy-
stenci, którzy byli z Rinpoczem tego lata w Polsce powitali nas wrêcz
entuzjastycznie, ale poniewa¿ Rinpocze by³ akurat w trakcie poobied-
niej drzemki, zaproponowali, abyœmy przyszli nieco póŸniej.
Udaliœmy siê wiêc do Jego Œwi¹tobliwoœci Dilgo Khjentse Rinpocze-
go. W poprzedniej inkarnacji by³ on g³ow¹ szko³y Njingma, a tak¿e
najwy¿szym rang¹ Lam¹ mieszkaj¹cym w Nepalu. Ze wszystkich
Lamów jakich znam (no, mo¿e za wyj¹tkiem Karmapy) kontakt z nim
zawsze wywiera³ na mnie najwiêksze wra¿enie. Pamiêtam, ¿e przy
jakiejkolwiek rozmowie z Jego Œwi¹tobliwoœci¹ czu³em, jakbym mia³
do czynienia z jakimœ niewyobra¿alnie ogromnym oceanem mocy,
wiedzy oraz mi³oœci pe³nej ciep³a i wyrozumia³oœci. Wylewa³y siê one
na rozmówcê z majestatycznego, ogromnego cia³a (Rinpocze by³ nie-
zwykle postawny). Nie potrafi³em myœleæ o nim inaczej, jak o ¿ywym
Buddzie i z takim samym respektem traktowali go wszyscy, którzy go
znali. Równie¿ J.Œ. Dalajlama mówi o sobie jako o jego uczniu.
Obecnie Jego Œwi¹tobliwoœæ ma nie wiêcej ni¿ piêæ lat. Kiedy trzy lata
temu niespodziewanie spotka³em jego now¹ inkarnacjê, poczu³em ku
swemu zdumieniu niezachwian¹ pewnoœæ, ¿e mam oto do czynienia
z t¹ sam¹ niezwyk³¹ osobowoœci¹. Ju¿ przy pierwszym kontakcie nie
by³o we mnie cienia w¹tpliwoœci, bowiem moje doznania okaza³y siê
identyczne, jak w obecnoœci poprzedniego Dilgo Khjentse Rinpoczego.
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Tylko ¿e teraz ta fala b³ogos³awieñstwa wyp³ywa z maleñkiego, œlicz-
nego cia³ka, z urokliwego malca. Kiedy tym razem ofiarowa³em mu
katak z noworocznymi ¿yczeniami, po prostu zapyta³ po tybetañsku:
„Jak siê miewasz?” Ogarnê³a mnie ogromna radoœæ. Ostatni raz Rinpo-
cze pyta³ mnie o to jedenaœcie lat temu, jeszcze g³osem starca.
W tym samym pomieszczeniu ofiarowaliœmy te¿ kataki Secien Rab-
dziamowi Rinpoczemu, najwy¿szemu Lamie tego klasztoru. Przez
wiele inkarnacji by³ on nauczycielem Dilgo Khjentse i tak ma byæ
tak¿e tym razem.
W osobnym pokoju pok³oniliœmy siê Khandro Cienmo, Wielkiej Da-
kini. To ¿ona poprzedniego Dilgo Khjentse Rinpoczego. Uchodzi za
najwybitniejsz¹ ¿yj¹c¹ mistrzyniê buddyzmu tybetañskiego. Sw¹ s³a-
wê zawdziêcza jednak nie by³emu mê¿owi, ale swym w³asnym osi¹-
gniêciom medytacyjnym. Spotkanie z ni¹ wywiera na ka¿dym nie-
zwyk³e wra¿enie.
Kontakt z t¹ rodzin¹ jest dla mnie zawsze tak bardzo osobistym, g³ê-
bokim doœwiadczeniem, ¿e trudno o tym pisaæ. Po wyjœciu z audiencji
najchêtniej przez d³ugi czas z nikim bym nie rozmawia³, tylko sobie
usiad³ i... trochê pop³aka³ ze wzruszenia.
Zaraz potem poszliœmy do Cioklinga Rinpoczego. To inny z wybitnych
Lamów Njingmapy. Jest trzeci¹ inkarnacj¹ Ciokgjura Lingpy – najwiêk-
szego mistyka, wizjonera i odkrywcy term (ukrytych nauk) z dziewiêt-
nastego wieku. Obecnie jest tak¿e ojcem wspomnianego Dilgo Khjent-
se Rinpoczego. Ciokling Rinpocze oderwa³ siê na chwilê od pracy, aby
przyj¹æ nas bardzo serdecznie. Œwiadomie nie zabieraliœmy mu wiele
czasu, ale na pewno postaramy siê jeszcze go odwiedziæ.
Wreszcie powróciliœmy do klasztoru Thrangu Rinpoczego. Zanim
weszliœmy na audiencjê, asystenci poczêstowali nas herbat¹, t³uma-
cz¹c, ¿e Rinpocze coœ tam musi przygotowaæ. Okaza³o siê, ¿e to „coœ”
by³o dla nas. Prócz tradycyjnych sznureczków z b³ogos³awieñstwem,
dostaliœmy tak¿e najnowsze zdjêcia Karmapy, prze³o¿on¹ na angiel-
ski pieœñ napisan¹ przez Karmapê podczas ucieczki z Tybetu i kalen-
darze tybetañskie. Ponadto Rinpocze podarowa³ dla Oœrodka w Grab-
niku ponad trzydziestocentymetrowy pos¹g Karmapy, poœwiêcony dwa
miesi¹ce temu w ceremonii prowadzonej w Waranasi przez J.Œ. Dalaj-
lamê, Situ Rinpoczego i Gjaltsaba Rinpoczego.
Na koniec odwiedziliœmy jeszcze tylko Ciobgje Triciena Rinpoczego,
trzeciego w hierarchii Lamê szko³y Sakja i dzier¿awcê pewnej spe-
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cjalnej Linii Przekazu Tantry Kalaczakry. Jego Eminencja liczy sobie
wiele lat, ale wci¹¿ jest niezwykle ¿ywotny, mimo ¿e nogi nie pozwa-
laj¹ mu siê swobodnie poruszaæ. Mi³o nam siê zrobi³o, bowiem zare-
agowa³ wrêcz entuzjastycznie, gdy na pytanie sk¹d przyje¿d¿amy,
odparliœmy, ¿e od Tengi Rinpoczego. Ale te¿ nie by³o to dla nas za-
skoczeniem. Bycie uczniem Tengi Rinpoczego to wœród Lamów za-
wsze dobra rekomendacja...
Tego wieczora zostaliœmy jeszcze zaproszeni na kolacjê do stylowej
restauracji. Tenga Rinpocze zafundowa³ posi³ek dla oko³o dwudziestu
reprezentantów ró¿nych oœrodków. Przy stole Rinpocze opowiada³ wiele
ciekawych historii. Losar to dla Tybetañczyków nie tylko wielkie œwiê-
to, ale i okazja do pogawêdki. Uwielbiaj¹ siê nawzajem odwiedzaæ, za-
praszaæ i czêstowaæ, a zarazem powspominaæ „stare dzieje”.
Z kolejnej podró¿y do Dharamsali wróci³ w³aœnie Tenpa Jarphel – je-
den z asystentów Tengi Rinpoczego. Opowiada³, ¿e audiencje u Kar-
mapy odbywaj¹ siê z zachowaniem œrodków najwy¿szej ostro¿noœci.
Spotkania prowadzone s¹ na spory dystans i Karmapa udziela b³ogo-
s³awieñstw tylko na odleg³oœæ. No có¿, swoj¹ ucieczk¹ z Tybetu Jego
Œwi¹tobliwoœæ narazi³ siê wielu ludziom i zarówno rz¹d Indii, jak
i emigracyjny rz¹d tybetañski chc¹ unikn¹æ wszelkich prowokacji. Sam
Karmapa jednak pragnie, by jak najszybciej pojawi³a siê mo¿liwoœæ
bezpoœrednich spotkañ z pielgrzymami.
W tym roku wyj¹tkowo J.Œ. Dalajlama nie wyst¹pi³ z noworocznym
przemówieniem. Pozosta³ na odosobnieniu medytacyjnym. Spotka³ siê
jedynie z Karmap¹ i poprosi³, aby ten reprezentowa³ go podczas uro-
czystoœci. Tego dnia po b³ogos³awieñstwo Karmapy czeka³a wiêc po-
nad tysi¹cosobowa kolejka.
Znamy te¿ coraz wiêcej szczegó³ów dotycz¹cych ucieczki z Tybetu.
Ca³a eskapada prowadzona by³a pod dyktando Karmapy. Na krótko
przez opuszczeniem Tsurphu powiedzieæ mia³ asystentom: „Jeœli te-
raz nie uciekniemy, nigdy ju¿ nie bêdzie to mo¿liwe”. Wkrótce potem
noc¹ przez okno opuœci³ swój pokój medytacyjny.
Tak daleko jak siê da³o, jechali jeepem. Ca³y czas Karmapa decydo-
wa³ o kolejnych posuniêciach. Nieraz, id¹c za jego rad¹, ca³a grupa
chowa³a siê i czeka³a w ukryciu. Potem, tak¿e na jego polecenie, szybko
przekraczali jakiœ otwarty teren. Dziêki oœwieconej wizji Jego Œwi¹-
tobliwoœci ani razu nie natknêli siê na ¿aden patrol. Nawet w pobli¿u
granicy, gdzie na ka¿dym kroku czyha³o niebezpieczeñstwo napotka-
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nia stra¿y granicznej, dziêki b³ogos³awieñstwu Karmapy nie wyda-
rzy³o siê nic nieprzewidzianego.

poniedzia³ek, 14 lutego 2000
A jednak Kagjupowie s¹ lepsi od Njingmapów! I to zdecydowanie.
Równo trzy do zera. Takim wynikiem zakoñczy³ siê fina³owy mecz
w pi³karskich rozgrywkach noworocznych pod stup¹ Boudha. Nasz
klasztor po raz pierwszy wystawi³ reprezentacjê (mened¿erem, który
ufundowa³ ca³ej dru¿ynie sprzêt, by³ mnich Tsultrim, czyli Wojtek
z Polski). Odpadliœmy w rozgrywkach, ale inny klasztor Kagju zdoby³
mistrzostwo, pokonuj¹c w fina³ach Njingmapê.
Poza tym przez kilka dni w klasztorze panowa³ wzglêdny spokój.
Pierwszy miesi¹c nowego roku to czas wolny dla mnichów. Ci, którzy
maj¹ rodziny, wyje¿d¿aj¹ zwykle na ca³y ten okres. Nie ma porannych
pud¿. Tylko rytua³ Mahakali odbywa siê zawsze, bez dnia przerwy,
mimo ¿e obecna jest na nim tylko garstka uczestników.
Rinpocze przez kilka dni z rzêdu jeŸdzi³ do Parpingu, gdzie udziela³
nauk mnichom na trzyletnim odosobnieniu. Kilka miesiêcy temu je-
den z nich musia³ przerwaæ praktykê i wróciæ do Katmandu. Zachoro-
wa³ na nerki i, mimo ¿e bardzo siê przed tym broni³, musia³ przyje-
chaæ tu, gdzie mo¿e byæ pod nadzorem lekarzy. Kontynuuje jednak
medytacjê w jednym z pokoi w klasztorze. Tote¿ kiedy jego stan zdro-
wia siê polepszy, bêdzie móg³ powróciæ na odosobnienie i dokoñczyæ
praktykê wraz z innymi.
Mimo wakacji dziœ rano w klasztorze rozpoczê³y siê doroczne Myn-
lam. Trwaj¹ zawsze od dziewi¹tego dnia po Nowym Roku przez czte-
ry dni. Czêœæ mnichów wróci³a specjalnie na tê okazjê, czêœæ i tak
nigdzie nie wyje¿d¿a³a – w ten sposób zebra³a siê niemal po³owa nor-
malnego sk³adu.
Od szóstej rano trwaj¹ recytacje. Wszyscy ubrani odœwiêtnie, w ¿ó³-
tych szatach, czytaj¹ na g³os teksty. Pierwsza sesja jest bardzo rozbu-
dowan¹ wersj¹ siedmioczêœciowej modlitwy. Kiedy na przyk³ad po-
wtarza siê wersety Schronienia, to jest w nich bardzo wiele zwrotek:
fragmentów z sutr i z innych klasycznych tekstów. W czêœci dotycz¹-
cej oczyszczenia b³êdów znajdziemy i Sutrê Skruchy, i wiele innych,
równie piêknych cytatów. Podobnie wznios³e s¹ wszystkie pozosta³e
czêœci modlitwy.
Po krótkiej przerwie powtarzana jest wielokrotnie Zangcie Mynlam,
czyli Modlitwa Dobrego Postêpowania. Uwa¿a siê j¹ za króla (i w
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sanskrycie i po tybetañsku modlitwa jest rodzaju mêskiego) wszyst-
kich modlitw. Tysi¹c lat temu prze³o¿ono j¹ z sanskrytu na tybetañski
i od tej pory stosowana jest przy wielu okazjach przez praktykuj¹cych
we wszystkich szko³ach buddyzmu tybetañskiego.
Po przerwie obiadowej recytowane s¹ modlitwy do ró¿nych mistrzów
przesz³oœci: do Marpy, Milerepy i Gampopy, do kolejnych Karma-
pów, Szamarpów, Situpów i innych dzier¿awców Linii Karma Kagju.
Potem tylko pud¿a Mahakali i kolacja. Reszta dnia jest ju¿ wolna od
zajêæ...

pi¹tek, 18 lutego 2000
Wczoraj by³ ostatni dzieñ corocznych modlitw. Tego dnia przyjecha³a
te¿ do Katmandu grupa przyjació³ z Polski, a zaraz potem pojawi³a siê
Ania – wróci³a z Dharamsali. Janek i Marcin (Trinle) przyjad¹ z Delhi
drog¹ l¹dow¹. Ania z powodu choroby zdecydowa³a siê na dro¿sz¹
i szybsz¹ podró¿ samolotem. Mocno zaziêbiona i niesamowicie zmê-
czona jest jednak bardzo szczêœliwa. Bowiem ca³¹ trójk¹ byli trzy-
krotnie na audiencji u Jego Œwi¹tobliwoœci Karmapy, a tak¿e dostali
siê na spotkanie z Jego Œwi¹tobliwoœci¹ Dalajlam¹ i mieli okazjê uœci-
sn¹æ mu d³oñ.
Nikt z nich nie spodziewa³ siê, ¿e o tej porze roku w Dharamsali mo¿e
spaœæ œnieg. Wybrali siê tam w krótkich rêkawkach, a Ania w klap-
kach. Twierdz¹, ¿e nigdy w ¿yciu nie wymarzli tak jak w tej podró¿y.
Doœwiadczyli te¿ innych trudów i niewygód. Ale pokonywanie ja-
kichkolwiek przeszkód w czasie pielgrzymki, to oczyszczenie ogrom-
nych iloœci negatywnej karmy, która w przysz³oœci zaowocowa³aby
nieporównywalnie wiêkszym cierpieniem. Oczywiœcie nie chodzi
o stwarzanie sobie sztucznych trudnoœci – ale jeœli mimo woli siê po-
jawi³y, tak w³aœnie nale¿y je rozumieæ.
Budda Siakjamuni przepowiada³ zarówno w Sutrze Królewskiego Sa-
madhi (Samadhi-rad¿a-sutra) jak i w Maha-parinirwana-sutrze, ¿e bo-
dhisattwa o imieniu Karmapa wyzwalaæ bêdzie istoty miêdzy innymi
„przez widzenie”. Podobn¹ przepowiedniê da³ Guru Rinpocze. Rów-
nie¿ wielu póŸniejszych mistrzów opisywa³o, ¿e samo tylko ujrzenie
twarzy Karmapy zamyka wrota do odrodzenia siê w ni¿szych œwiatach
i gwarantuje wyzwolenie z samsary. A nasi przyjaciele w³aœnie trzy-
krotnie widzieli Karmapê i wys³uchali krótkich nauk z jego ust.
Oczywiœcie jeœli ktoœ, nawet otrzymawszy tak wielkie b³ogos³awieñ-
stwo, odda siê potem negatywnym czynom, to bêdzie musia³ doœwiad-
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czyæ ich skutków. Niestety, nie jest tak, ¿e wystarczy spotkaæ Karma-
pê, a potem mo¿na ju¿ sobie pozwoliæ na beztroskê i brak odpowie-
dzialnoœci. Ale nawet ktoœ taki, po doœwiadczeniu cierpieñ, jakie sam
sobie zgotuje, kiedyœ i tak odrodzi siê w mandali b³ogos³awieñstw
Karmapy, wkroczy na œcie¿kê bodhisattwy i w koñcu osi¹gnie prze-
budzenie. Nasienie oœwiecenia zasiane przy tym pierwszym spotka-
niu zaowocuje w³aœnie w ten sposób.
Dziœ od rana Rinpocze wraz ze spor¹ grup¹ mnichów spêdzi³ ca³y
dzieñ w Boudha, gdzie odbywa³ siê festiwal tañców tybetañskich. Nie
mia³y to byæ rytualne tañce Lamów, tylko tradycyjny teatr tybetañski.
Poniewa¿ spêdzi³em dzieñ na za³atwianiu kilku innych spraw, nie je-
stem w stanie opisaæ tych wydarzeñ.
W tych dniach kserujemy grube tomy przeró¿nych tekstów tybetañ-
skich, wypo¿yczanych z biblioteki, w której nocujê. Pocz¹tkowo bar-
dzo nieœmia³o pyta³em Rinpoczego, czy mogê zrobiæ kopiê tego czy
innego tekstu. Tymczasem Rinpocze sam zacz¹³ mnie zachêcaæ do
powielania jak najwiêkszej iloœci tych œwiêtych ksi¹g. Chwilami mam
wra¿enie, ¿e g³ównie po to kaza³ mi tym razem przyjechaæ do klaszto-
ru. Stopniowo, pod wp³ywem rozmów z asystentami Rinpoczego,
Gelkiem i Szierabem, wpad³em na pomys³, by po kolei kserowaæ ca³e
ogromne zbiory, jak na przyk³ad Kagju Ngag Dzy, w celu utworzenia
w Grabniku biblioteki podstawowych tekstów tybetañskich, tak by
przyje¿d¿aj¹cy do nas Rinpoczowie nie musieli targaæ ze sob¹ ciê¿-
kich tomów i mieli na miejscu wszystko, co mo¿e byæ im potrzebne
do nauk i inicjacji. Rinpocze odniós³ siê do tej idei wrêcz entuzja-
stycznie, co wiêcej obieca³, ¿e zadzwoni do innych klasztorów, by
zdobyæ od nich kopie materia³ów, którymi klasztor Bencien w tej chwili
nie dysponuje. Koszty ca³ego przedsiêwziêcia w du¿ym stopniu wzi¹³
na siebie Wojtek-Tsultrim.

niedziela, 20 lutego 2000
Wczoraj by³a pierwsza pe³nia ksiê¿yca w tym roku (tybetañskim). Dla
Tybetañczyków to najwa¿niejsze z czterech wielkich œwi¹t buddyj-
skich. Nazywa siê Ciotrul Dycien – czyli Œwiêto Czynienia Cudów.
Upamiêtnia ono pewn¹ historiê z ¿ycia Buddy Siakjamuniego. Po wielu
nieudanych próbach nak³onienia Buddy przez szeœciu najwybitniej-
szych mistrzów bramiñskich do podjêcia wspó³zawodnictwa w czy-
nieniu cudów, Siakjamuni w koñcu zgodzi³ siê na te swoiste zawody.
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Coraz wiêcej bowiem jego uczniów zaczyna³o w¹tpiæ, czy on w ogóle
posiada ponadnaturalne moce.
Przez kolejnych piêtnaœcie dni Budda ukazywa³ wiêc coraz to nowe
œwiadectwa swego urzeczywistnienia. Na przyk³ad po zjedzeniu po-
si³ku wbi³ w ziemiê wyka³aczkê. W jednej chwili z drzazgi powsta³o
piêæset dorodnych drzew usianych kwiatami i owocami. I tak, po up³y-
wie dwóch tygodni, w³aœnie w czasie pierwszej pe³ni ksiê¿yca osta-
tecznie pokona³ oponentów. Wszyscy oni, wraz z rzeszami swych
wyznawców, zostali uczniami Buddy.
W ogóle mówi siê, ¿e pierwszy miesi¹c (wed³ug kalendarza tybetañ-
skiego) jest wyj¹tkowo korzystnym okresem dla praktyk duchowych,
gdy¿ wszystko, co robimy w tym czasie, przynosi sto tysiêcy razy
silniejsze skutki karmiczne. Zaœ ka¿dy czyn wykonany w Ciotrul Dy-
cien owocuje sto milionów razy silniej, ni¿ gdyby go wykonaæ w zwy-
k³y dzieñ. Dlatego wskazane jest wówczas bardziej ni¿ zwykle po-
œwiêciæ siê prawoœci.
W tym roku Ciotrul Dycien by³ obchodzony szczególnie uroczyœcie.
Wprawdzie tradycyjne Mynlam ju¿ siê skoñczy³o, ale reprezentanci
wszystkich klasztorów Kagju w Katmandu w³aœnie wczoraj zebrali
siê, by rozpocz¹æ wspólne recytowanie dodatkowych modlitw w in-
tencji usuniêcia przeszkód w aktywnoœci Karmapy dla ca³ego œwiata.
Zgromadzenie ma trwaæ trzy dni, a odbywa siê w klasztorze Dabzan-
ga Rinpoczego – tego, który jest inkarnacj¹ Gampopy. Poprzedni Dab-
zang Rinpocze zmar³ na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, a jego now¹
inkarnacjê odkry³ Karmapa w Tybecie.
Na klasztornym dziedziñcu, w ogromnym namiocie zasiad³o w rów-
nych szeregach bez ma³a tysi¹c mnichów i mniszek. Widok doprawdy
wspania³y. Na g³ównym tronie fotografia Karmapy. Zaraz obok, na
nieco ni¿szym tronie J.E. Dziamgon Kongtrul Rinpocze. To nies³y-
chane, ¿e bêd¹c zaledwie kilkuletnim ch³opcem, zachowuje siê ju¿
jak wytrawny Lama: przez ponad dziesiêæ godzin modlitw dzielnie
trwa³ w nienagannej postawie medytacyjnej. Poni¿ej siedzieli: Tenga
Rinpocze, Andzi Tulku, Szielri Tulku, Sangter Tulku i jeszcze jeden,
którego imienia nie znam. Pojawi³ siê te¿ na krótko Ato Rinpocze,
a jutro ma tak¿e do³¹czyæ Thrangu Rinpocze.
Przebieg modlitw jest podobny jak podczas Mynlam. Zasadnicz¹ czê-
œci¹ jest powtarzanie Zangcie Mynlam, modlitwy nauczanej przez sa-
mego Buddê. Jak to zawsze bywa na takich spotkaniach, wszyscy uczest-
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nicy czêstowani s¹ bezp³atnymi daniami, a ludzie przeœcigaj¹ siê w wiel-
koœci kwot darowanych na zorganizowanie tych posi³ków. No có¿,
w koñcu ofiarowywanie jedzenia Sandze, i to jeszcze w tak szczegól-
nych okolicznoœciach, nale¿y do najbardziej szlachetnych czynów.
A szczodroœæ jest przecie¿ pierwsz¹ z wyzwalaj¹cych cnót.
Mia³em w³aœnie dwugodzinn¹ przerwê w pisaniu. Do kliniki denty-
stycznej przyby³ Ato Rinpocze. Przyprowadzi³ te¿ swojego szwagra –
ksiêcia by³ej prowincji w Nangcien (w Kham we wschodnim Tybe-
cie). Niestety doktor Tsultrim by³ nieobecny: musia³ zawieŸæ do szpi-
tala jednego z m³odych mnichów. W oczekiwaniu na jego powrót, wraz
z Ani¹ i Jackiem zabawialiœmy Rinpoczego rozmow¹. Dowiedzieli-
œmy siê przy okazji, ¿e Thrangu Rinpocze nie weŸmie udzia³u we wspo-
mnianych wy¿ej trzydniowych modlitwach, gdy¿ po powrocie z Indii
zachorowa³ na pó³pasiec.
Dziœ Tenga Rinpocze wraz z mnichami znów pojecha³ do Boudha na
Mynlam. Ja mam jednak du¿o pisania, miêdzy innymi wiele e-maili
do odpowiedzenia. Dlatego zosta³em w klasztorze. Jutro rozpoczyna
siê ju¿ dziesiêciodniowy kurs dla uczniów z Zachodu, prowadzony
przez Tengê Rinpoczego. Znów bêdê mieæ trochê mniej czasu.

poniedzia³ek, 21 lutego 2000
Dziœ rano rozpocz¹³ siê kurs. Bierze w nim udzia³, podobnie jak
w poprzednich latach, oko³o siedemdziesiêciu osób. Spotkania maj¹
siê odbywaæ dwa razy dziennie. Jednak na koniec porannej sesji Ten-
ga Rinpocze przeprosi³ nas i wyjaœni³, ¿e dziœ wyj¹tkowo druga sesja
bêdzie odwo³ana. Rinpocze chcia³by bowiem wzi¹æ udzia³ w zakoñ-
czeniu trwaj¹cego ju¿ trzeci dzieñ Mynlam.
Wielu uczniów wci¹¿ prosi, aby Rinpocze modli³ siê o ich pomyœl-
noœæ w ró¿nych przedsiêwziêciach ¿yciowych i w praktyce Dharmy.
Nasz Lama wyjaœni³, ¿e móg³by co prawda zamkn¹æ siê w swoim po-
koju i powtórzyæ modlitwê na przyk³ad tysi¹c razy, ale jest przekona-
ny, ¿e o wiele wiêcej po¿ytku przyniesie wziêcie udzia³u w zbioro-
wych modlitwach.
Zawsze praktyka w grupie przynosi wiêcej zas³ugi ni¿ indywidualna.
Zobrazowaæ to mo¿na przypowieœci¹, któr¹ dziœ pos³yszeliœmy. Otó¿
pewnego razu podró¿owa³o do Indii dwóch Tybetañczyków. Jeden
wzi¹³ ze sob¹ tylko troszeczkê tsampy do jedzenia, drugi zaœ mia³ jej
bardzo du¿o. By³o mu ciê¿ko dŸwigaæ swoje zapasy. Ten, który zabra³
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mniej tsampy, zaproponowa³, by zmieszali swe po¿ywienie, a nastêp-
nie podzielili siê ciê¿arem po po³owie. Drugi z podró¿nych przysta³
na to i rzeczywiœcie by³o mu teraz du¿o l¿ej. Po jakimœ czasie zauwa-
¿y³ jednak, ¿e skoro jedz¹ ju¿ tsampê przez tyle dni, to chyba porcja
towarzysza podró¿y ju¿ siê wyczerpa³a. Na co sprytny kolega odpar³:
„Skoro moja tsampa równomiernie zmiesza³a siê z twoj¹, to znaczy,
¿e dopóki twoja siê nie wyczerpie, moja te¿ siê nie skoñczy”. Ta nieco
przewrotna historia ma obrazowaæ fakt, ¿e zas³uga zebrana zbioro-
wym wysi³kiem jest dla ka¿dego z uczestników równie wielka, jak
zas³uga, któr¹ zebrali wszyscy razem.
Rinpocze wyjaœni³ te¿, jak ogromn¹ wagê maj¹ te trzydniowe modli-
twy, które siê w³aœnie odbywaj¹. Po pierwsze recytowane s¹ w wyj¹tko-
wo pomyœlnym miejscu, to jest przy stupie Boudha. Tê stupê budowa³y
poprzednie inkarnacje trzech wielkich bodhisattwów: Guru Padmasam-
bhawy, Khenpo Szantarakszity (opata klasztoru Nalanda) oraz króla
Tybetu Trisongdetsena. Wszyscy byli wówczas braæmi, synami hodow-
czyni drobiu. Stupa Boudha zawiera miêdzy innymi relikwie poprzed-
niego Buddy, zwanego Kaœjap¹. Miejsce jest zatem wspania³e.
Zgromadzeniu przewodzi czwarta inkarnacja Jego Eminencji Dziam-
gona Kongtrula Rinpoczego. Kongtrul Rinpocze to Lama, którego
pojawienie siê przepowiedzia³ sam Budda Siakjamuni. Nauczyciel jest
wiêc tak¿e wspania³y.
G³oszona Dharma równie¿ jest wspania³a, gdy¿ recytowany wspólnie
tekst to Modlitwa Dobrego Postêpowania, nauczana przez Buddê.
Wspania³y jest tak¿e orszak, gdy¿ w tym zgromadzeniu setek mni-
chów z ca³¹ pewnoœci¹ niektórzy rozwinêli niezwykle pozytywne w³a-
œciwoœci: jedni mi³uj¹c¹ dobroæ, drudzy wielkie wspó³czucie, g³êbo-
kie zrozumienie czy te¿ jeszcze inne zalety. Równie¿ czas jest
wspania³y, gdy¿ rozpoczêto modlitwy w Œwiêto Czynienia Cudów.
Co wiêcej w tych dniach przypada tak¿e œwiêto parinirwany Marpy
oraz Milarepy.
Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e wszystkie piêæ wspania³oœci przypisy-
wanych aktywnoœci sambhogakai (wspania³e: miejsce, nauczyciel,
Dharma, orszak i czas) zaistnia³o w³aœnie w tym zgromadzeniu. Tote¿
id¹c za gor¹cymi zachêtami Rinpoczego, podobnie jak wiêkszoœæ
uczestników kursu udaliœmy siê z przyjació³mi do Boudha.
Mnichów by³o jeszcze wiêcej ni¿ w poprzednie dni. Zauwa¿y³em, li-
cz¹c z Dziamgonem Rinpoczem, Thrangu Rinpoczem i Teng¹ Rinpo-
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czem, w sumie oœmiu tulku. Spoza Nepalu przybyli reprezentanci klasz-
torów Tai Situ Rinpoczego oraz Gjaltsaba Rinpoczego. Pojawi³y siê
równie¿ grupy reprezentuj¹ce klasztor Dilgo Khjentse Rinpoczego
z Njingmapy oraz kilka klasztorów Gelugpy. Na zakoñczenie odby³a
siê wielka pud¿a tsok Milarepy i obwieszczono, ¿e odt¹d takie wielkie
œwiêto Mynlam organizowane bêdzie w Katmandu corocznie o tej
porze.
W podnios³ym nastroju wróciliœmy do klasztoru. Jutro przed nami
dalszy ci¹g kursu...

niedziela, 27 lutego 2000
Czcigodny Tenga Rinpocze nadal prowadzi kurs dla uczniów z Za-
chodu. W tych dniach mam ma³o wolnego czasu. Od ósmej rano t³u-
maczê rozmowy indywidualne z Rinpoczem. Od dziewi¹tej trzydzie-
œci zaczyna siê pierwszy wyk³ad. Po jedenastej przerwa obiadowa.
Korzystam zwykle z kuchni klasztornej, ale szczerze mówi¹c jedze-
nie codziennie ry¿u polanego rozwodnion¹ papk¹ z dalu (to tutejsza
soczewica) ju¿ mi co nieco obrzyd³o. Ale takie s¹ tutaj realia. Dzienna
stawka ¿ywieniowa mnicha równa siê mniej wiêcej po³owie najtañ-
szego dania, jakie mo¿na zamówiæ w pobliskich knajpach!
Potem przez chwilê odpisujê na listy i od godziny trzynastej znów
t³umaczenie rozmów z Rinpoczem. O czternastej nastêpny wyk³ad.
Po nim, tradycyjnie ju¿, w towarzystwie Rinpoczego pijemy na tara-
sie herbatê zagryzan¹ ciasteczkami. Sta³o siê zwyczajem, ¿e w czasie
wiosennych kursów Rinpocze codziennie czêstuje uczestników pod-
wieczorkiem.
Zaraz potem w œwi¹tyni odbywa siê pud¿a Mahakali. Po pud¿y co-
dziennie Rinpocze ma spotkania z uczniami, którzy mieli jakieœ szcze-
gólne proœby. Czasem jest to inicjacja potrzebna do praktyki, czasem
wyjaœnienia do medytacji jidama albo instrukcje na odosobnienie.
O osiemnastej kolacja. Coraz rzadziej jem j¹ w klasztorze. Moje cia³o
dopomina siê o chocia¿ jeden posi³ek dziennie inny ni¿ okraszony ry¿.
Wieczorem zwykle ktoœ z kilkunastoosobowej grupy Polaków chce
siê spotkaæ, wyjaœniæ jakieœ w¹tpliwoœci co do swej praktyki. Potem
jeszcze przez chwilê pracujê na komputerze nad jakimiœ tekstami
– i tak mija dzieñ.
Wczoraj po po³udniu – ma³a odmiana. Wszyscy, wraz z Rinpoczem,
wsiedliœmy do dwóch autobusów i wyruszyliœmy do Parpingu. Jest to
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wioska po³o¿ona oko³o godzinê jazdy od Katmandu. Najpierw, przy
wjeŸdzie do wsi, zatrzymaliœmy siê ko³o jaskini Jangszi Phuk. To
w niej ponad tysi¹c lat temu Guru Padmasambhawa, medytuj¹c przez
jakiœ czas na odosobnieniu, mia³ wizjê Dord¿e Purby, urzeczywistni³
jego sadhanê i otrzyma³ dziêki temu wszystkie b³ogos³awieñstwa, które
da³y mu moc do póŸniejszego pokonania zawistnych demonicznych
bóstw Tybetu. Dord¿e Purba (sanskr. Wad¿rakillaja) jest gniewnym
jidamem. Ucieleœnia on aktywnoœæ Buddy pokonuj¹c¹ gniew, pychê
i inne destrukcyjne uczucia.
Tutaj Padmasambhawa mia³ te¿ wizjê innego gniewnego jidama, Jang-
dak Heruki, i wreszcie w tym w³aœnie miejscu osi¹gn¹³ zwyk³e i osta-
teczne siddhi mahamudry. Gdy zasiedliœmy przed jaskini¹, Rinpocze
przekaza³ instrukcje do krótkiej praktyki Dord¿e Purby, po czym wspól-
nie œpiewaliœmy jego mantrê. Po z³o¿eniu ofiar z p³on¹cych lampek
maœlanych i kataków, pojechaliœmy dalej w g³¹b wioski.
Miejscem do którego teraz siê udaliœmy, by³a œwi¹tynia Balpo Pam-
tynpai Lhakang. W jedenastym wieku rezydowa³ w niej Paindapa (po
tybetañsku Balpo Pamtynpa), Nepalczyk z plemienia Newari, jeden
z najbli¿szych uczniów Naropy. W drodze do Indii zatrzyma³ siê tam
Marpa wraz z Nio Lotsa³¹. Paindapa mia³ w³aœnie udzielaæ inicjacji
Wad¿rajogini. Ktoœ z zebranych, widz¹c dwóch Tybetañczyków, po-
wiedzia³: „Przecie¿ oni s¹ jak wo³y, nie rozumiej¹ ¿adnego ludzkiego
jêzyka. Jak wiêc mog¹ dostaæ inicjacjê?” Trzeba wiedzieæ, ¿e wszyst-
kie jêzyki na po³udnie, zachód i wschód od Nepalu s¹ spokrewnione
z nepalskim – tylko jêzyk tybetañski na pó³nocy nale¿y do ca³kowicie
odmiennej grupy jêzykowej. Njo Lotsa³a zna³ dialekt newarski. Po-
czu³ siê zatem ura¿ony i opuœci³ zgromadzenie. Tymczasem Marpa,
mimo znajomoœci wielu dialektów indyjskich, nie rozumia³ newarskie-
go. Pozosta³ wiêc na miejscu pe³en wiary.
W³aœnie w tej œwi¹tyni Marpa otrzyma³ wiele nauk od Paindapy i Czi-
therpy – innego ucznia Naropy – i pozosta³ tam przez blisko dwa lata.
W œwi¹tyni ci¹gle jeszcze znajduje siê oryginalny pos¹¿ek Wad¿rajo-
gini, bêd¹cy najpierw przez wiele lat w³asnoœci¹ Naropy, a nastêpnie
podarowany przezeñ Paindapie. Recytuj¹c mantrê Wad¿rajogini, otrzy-
maliœmy b³ogos³awieñstwo przez naznaczenie czo³a czerwon¹ kropk¹
z proszku zwanego sindura.
Nastêpnie, po pokonaniu dwustumetrowych schodów, stanêliœmy przed
tak zwan¹ Asurai Phuk, czyli jaskini¹ w której Guru Padmasambhawa
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zatrzyma³ siê w drodze do Tybetu. W czasie trzech miesiêcy inten-
sywnej praktyki poskromi³ bóstwa opiekuñcze Tybetu, znane jako
dwanaœcie bogiñ Tenma. Ka¿dej z nich przytkn¹³ do g³owy wad¿rê
i przyj¹³ od nich przysiêgê, ¿e bêd¹ od tej pory ochraniaæ Dharmê
i praktykuj¹cych. Tote¿ obecnie w wielu rytua³ach recytuje siê modli-
twy, zaczynaj¹ce siê od s³ów: „Wy, które w jaskini asurów z³o¿y³yœcie
przysiêgê, spe³nijcie j¹ teraz...”
Po z³o¿eniu stosownych ofiar na o³tarzu w jaskini – do której oczywi-
œcie wchodziliœmy kolejno, bo mieœci siê tam najwy¿ej kilka osób jed-
noczeœnie – zaœpiewaliœmy przed jej wejœciem siedmiolinijkow¹ mo-
dlitwê do Guru Rinpoczego oraz jego mantrê.
Dalej krêt¹, strom¹ œcie¿k¹ zeszliœmy do podnó¿a góry, aby w nie-
wielkim klasztorze Njingmapy pok³oniæ siê przez piêknymi pos¹gami
Dord¿e Purby i Dord¿e Trolo (gniewnego aspektu Guru Rinpoczego).
Zaraz przy tym klasztorze znajduje siê niewielka œwi¹tyñka z samo-
wy³aniaj¹c¹ siê Tar¹. A zaczê³o siê to tak, ¿e kiedyœ przed laty wykuto
w skale pó³metrow¹ p³askorzeŸbê hinduistycznego boga Ganesi. Wów-
czas tu¿ obok ze ska³y zaczê³a siê wy³aniaæ oko³o dziesiêciocentyme-
trowej wielkoœci lekko wypuk³a postaæ Tary. Z roku na rok wizerunek
ten jest coraz wyraŸniejszy. Pamiêtam, ¿e jeszcze kilka lat temu po-
staæ by³a du¿o mniej wypuk³a, a jej dolna czêœæ nie by³a tak dobrze
widoczna. A przecie¿ nikt jej nie podrzeŸbia po nocach! Rinpocze
mówi³, ¿e w Tybecie by³o wiele takich miejsc ze spontanicznie po-
wsta³ymi postaciami Buddów. Ale poza Tybetem nie spotyka siê ich
zbyt wiele, a to w Parpingu jest chyba jedynym, gdzie mo¿na na bie-
¿¹co obserwowaæ proces wy³aniania siê takiego wizerunku.
Od Samopowsta³ej Tary – jak nazywaj¹ j¹ tutejsi buddyœci – zeszli-
œmy dalej w dó³, by odpocz¹æ chwilê u zamkniêtych bram oœrodka
trzyletnich odosobnieñ. Zostaliœmy tam podjêci ciastkami i gor¹c¹
herbat¹. O samym oœrodku, zwanym „Benchen Ozer Ling”, pisaliœmy
obszerniej w biuletynie Mynsel. W tym miejscu od roku osiemnastu
mnichów praktykuje intensywnie medytacjê w ramach tradycyjnego
trzyletniego odosobnienia.
Rinpocze udzieli³ nam krótkich nauk, a nastêpnie, wskazuj¹c kawa³ek
ziemi, który nale¿y ju¿ do klasztoru, powiedzia³, ¿e tutaj powstanie
„Benchen Shedra”, czyli instytut wy¿szych studiów buddyjskich.
Pe³ni wra¿eñ wróciliœmy do autobusów. Zanim dojechaliœmy do klasz-
toru, by³o ju¿ ciemno.
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Dziœ mia³em znowu kolejny pracowity dzieñ. Ca³y czas z Rinpoczem.
Ale on te¿ ju¿ jest bardzo zmêczony. Kilka dni temu, podczas spotka-
nia, na którym dostawa³em prywatne nauki, Rinpocze dos³ownie za-
sypia³ w pó³ s³owa (ju¿ nawet nie zdania) i to w najbardziej dos³ow-
nym znaczeniu. Przez dziesiêæ minut próbowa³ dokoñczyæ zdanie
i g³owa mu opada³a. Z pocz¹tku nie przerywa³em, bo to Rinpocze sam
wyznaczy³ mi ten termin na rozmowê. Ale w koñcu jednak zapropo-
nowa³em, ¿e mo¿e dokoñczymy innym razem.
Ogólnie Rinpocze jest w cudownej formie, promienny, i ludzi rozk³a-
da dobroci¹ na ³opatki. Tylko te skoki poziomu cukru czasem daj¹
takie efekty, jak opisane (no i te szeœædziesi¹t osiem lat). Ale ju¿
w œrodê koniec kursu. Bêdzie jeszcze inicjacja Tary. Wtedy te¿ wszy-
scy „indzi”, jak siê tu nazywa ludzi z Zachodu, bêd¹ wykonywaæ prak-
tykê Zielonej Tary w intencji d³ugiego ¿ycia Rinpoczego. My tak¿e
zorganizujemy w Grabniku pod koniec sierpnia tygodniowy Drubthab
Bia³ej Tary w tej intencji. To zosta³o ju¿ ustalone z Rinpoczem.
W kilka osób bêdziemy sponsorowaæ jedzenie i inne koszta, tak ¿e
ka¿dy bêdzie móg³ przyjechaæ i modliæ siê za Rinpoczego.

poniedzia³ek, 28 lutego 2000
Dziœ poranny wyk³ad skoñczy³ siê nieco wczeœniej. Do klasztoru przy-
jecha³ bowiem Jego Eminencja IV Dziamgon Kongtrul Rinpocze. Ju¿
od wczoraj szykowano dlañ tron i sprz¹tano. Pe³na gala. Od bramy
wjazdowej droga do samych wrót œwi¹tyni udekorowana zosta³a na-
malowanymi symbolami pomyœlnoœci. Czêœæ mnichów, ubranych
w odœwiêtne brokaty, z baldachimami w rêkach, graj¹c na tr¹bach
i innych instrumentach, sz³a w procesji przed Jego Eminencj¹. Pozo-
stali czekali, ustawieni w szpaler, a wraz z nimi niemal stu zachodnich
uczniów, bior¹cych udzia³ w kursie Tengi Rinpoczego. Trzymano ka-
taki i palono kadzid³a.
Ostatni raz Dziamgon Kongtrul Rinpocze odwiedza³ ten klasztor jesz-
cze w poprzedniej inkarnacji. By³ rok 1988 – wy¿sze piêtra œwi¹tyni
dopiero budowano. Dzisiejsza wizyta Jego Eminencji by³a pierwsz¹
w obecnym wcieleniu.
Kongtrul Rinpocze pojawi³ siê oczywiœcie ze swym najbli¿szym przy-
jacielem, Szielri Tulku. Obaj rówieœnicy mieszkaj¹ razem i razem maj¹
otrzymywaæ wykszta³cenie. Wraz z nimi przyjecha³o tak¿e dwóch
Lamów w podesz³ym wieku. Jeden z nich, Lama Sziri, by³ najbli¿-
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szym asystentem drugiego Kongtrula Rinpoczego, prze¿y³ trzeciego
i teraz wci¹¿ jest w pobli¿u kolejnej inkarnacji.
Cz³owiek ten przez ca³e ¿ycie niezwykle kocha³ zwierzêta. Wszyscy
opowiadaj¹ anegdotê o tym, ¿e kiedy przed laty, jeszcze w Tybecie,
szed³ wraz z kilkoma innymi mnichami na trzyletnie odosobnienie, jego
ukochana koza wœliznê³a siê tam równie¿. A poniewa¿ nikt tego nie
zauwa¿y³, zamkniêto j¹ na odosobnieniu. Po trzech latach, gdy otwarto
bramy oœrodka medytacyjnego, okaza³o siê, ¿e w szeregu dla medytuj¹-
cych do³o¿ono na koñcu dodatkowy materac. Dla kozy. Mieli z ni¹ tyl-
ko jeden problem. Ka¿dy nieuwa¿nie pozostawiony bez opieki tekst
znika³ w jej brzuchu. Wch³onê³a w ten sposób ogrom wiedzy!
Drugi z Lamów, towarzysz¹cych Jego Eminencji, jest nieco m³odszy.
W swoim ¿yciu a¿ piêæ razy odby³ trzyletnie odosobnienie i nale¿y do
grona najbli¿szych uczniów Dziamgona Kongtrula.
Podobnie jak przy innych okazjach, piêcioletni Dziamgon Rinpocze
spisywa³ siê bardzo dzielnie. Mimo ¿e ju¿ w drodze do klasztoru do-
pytywa³: „A bêdzie jedzenie?”, to jednak przez ca³y czas trwania uro-
czystoœci nie zdradzi³ siê z g³odem.
Gdy m³ody tulku zasiad³ na tronie, Tenga Rinpocze w tradycyjnej ce-
remonii ofiarowa³ mu mandalê wszechœwiata, a nastêpnie symbole
cia³a, mowy i umys³u Buddy (no i na koniec kopertê z domyœlnym
wk³adem...). Nastêpnie wszyscy mnisi, a potem œwieccy praktykuj¹-
cy, kolejno podchodzili i ofiarowywali kataki. Wkrótce utworzy³y one
tak wielk¹ górê, ¿e malutki Lama musia³ siê wychylaæ, aby coœ spoza
niej zobaczyæ. Po ofiarowaniu herbaty i specjalnie przygotowanego
na s³odko ry¿u, wszyscy Rinpoczowie przeszli do sali powy¿ej œwi¹-
tyni, aby zjeœæ wspólny posi³ek.
Niezwykle silna wiêŸ pomiêdzy Jego Eminencj¹ Dziamgonem Rinpo-
czem a Teng¹ Rinpoczem trwa ju¿ od kilku inkarnacji. Poprzedni Tenga
Rinpocze by³ tak bliskim uczniem pierwszego Dziamgona Kongtrula,
¿e ten powiedzia³ mu w koñcu: „Jesteœmy sobie równi zarówno pod
wzglêdem wykszta³cenia, jak i urzeczywistnienia. Nic wiêcej nie mogê
ciê ju¿ nauczyæ.” Z kolei obecny Tenga Rinpocze otrzyma³ w m³odoœci
od drugiego Kongtrula Rinpocze przekaz mahamudry i wiele istotnych
inicjacji. Aby podtrzymaæ tê wiêŸ, Tenga Rinpocze przez kilka lat wstrzy-
mywa³ siê z udzieleniem swym m³odym mnichom pe³nych œwiêceñ (choæ
sam ma ku temu wszelkie kwalifikacje), czekaj¹c a¿ trzeci Dziamgon
Kongtrul bêdzie móg³ przyjechaæ i poprowadziæ tê ceremoniê.
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Równie¿ z obecn¹ inkarnacj¹ Dziamgona Rinpoczego Tenga Rinpo-
cze utrzymuje jak najbli¿sze wiêzi. Przy okazji jakichkolwiek œwi¹t
jeŸdzi do Pullahari, aby z³o¿yæ ¿yczenia m³odemu tulku. Tak¿e kiedy
wraca do Nepalu po d³u¿szej podró¿y, jedn¹ z pierwszych rzeczy, ja-
kie robi, s¹ odwiedziny u Kongtrula Rinpoczego. To w³aœnie z powo-
du tej bliskiej wiêzi pierwszy przyjazd Jego Eminencji do klasztoru
Bencien uwa¿ano za tak znacz¹cy i celebrowano go z najwy¿szym
namaszczeniem.
Dopiero po obiedzie przyst¹piono do realizacji gwoŸdzia programu
– zasadniczego celu wizyty. Dwaj mali Rinpoczowie kolejno zasiedli
na fotelu dentystycznym u naszego rodaka, Wojtka-Tsultrima. Potem
pacjentami byli obaj starsi Lamowie i na tym wizyta siê zakoñczy³a.
Ca³a œwita odjecha³a z powrotem do swego klasztoru Pullahari. Dla
nas zacz¹³ siê kolejny wyk³ad Tengi Rinpoczego.

sobota, 4 marca 2000
Kurs Tengi Rinpoczego dla uczniów z Zachodu ju¿ siê skoñczy³. Dla
tych, którzy znaj¹ Rinpoczego, nie muszê chyba pisaæ o tym, z jak
niezwyk³¹ klarownoœci¹ i z jakim ciep³em przekazuje nauki Buddy.
Podzielê siê raczej bardziej osobistymi refleksjami.
Zwykle by³ tu na miejscu jakiœ bardziej wprawny ode mnie t³umacz,
obs³uguj¹cy rozmowy indywidualne. Tym razem po raz pierwszy, przez
ca³y czas pobytu ja wykonywa³em tê pracê. I przyznaæ muszê, ¿e by³o
to bardzo inspiruj¹ce.
Mam oczywiœcie na myœli fakt, ¿e niemal przez ca³y dzieñ przebywa-
³em z Rinpoczem. Mimo ¿e w ci¹gu wielu lat zdarza³o mi siê to ju¿
niejednokrotnie, wci¹¿ jednak obecnoœæ Rinpoczego nie tylko mi nie
spowszednia³a i nie straci³a na sile oddzia³ywania, ale wrêcz coraz bar-
dziej doceniam niezwyk³oœæ naszego Lamy.
Przez d³ugi czas bywa³em z Teng¹ Rinpoczem w przeró¿nych sytu-
acjach: kiedy dawa³ z tronu formalne nauki, kiedy przyjmowa³ swych
bliskich uczniów, gdy przychodzili do niego szaleñcy albo ludzie to-
talnie zagubieni lub za³amani psychicznie, gdy podejmowa³ wybit-
nych mistrzów albo szed³ jako petent do urzêdu, gdy tryska³ zdro-
wiem albo by³ bardzo chory... I nigdy, ani przez oka mgnienie, nie
zdarzy³o mi siê zobaczyæ, by choæ jedno Jego dzia³anie nie by³o czy-
stym dzia³aniem bodhisattwy, by przebi³ siê przez nie choæby cieñ
egoizmu.
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Zawsze, w ka¿dej sekundzie Tenga Rinpocze jest po prostu wzorem
do naœladowania, przyk³adem tego, czego naucza. Dlatego w Tybecie,
Nepalu czy w Indiach mówi¹ o nim jako o „œwiêtym Lamie”.
S³ysza³em o ró¿nych cudach, jakie tu i ówdzie ró¿ni ludzie prezentuj¹.
O materializacjach i innych rzeczach. Przyznam, ¿e nawet nie chce mi
siê zastanawiaæ, czy to prawda czy nie. Dla mnie nie ma to znaczenia.
Ale bycie zawsze, bez chwili przerwy tylko ucieleœnieniem mi³oœci,
dobra i poœwiêcenia siê dla innych jest tak niezwyk³ym cudem, ¿e nie
mam potrzeby ogl¹dania innych.
Równie¿ t³umaczenie tego, co mieli do powiedzenia Rinpoczemu ró¿-
ni uczniowie, by³o bardzo inspiruj¹ce. Muszê bowiem uchyliæ r¹bka
tajemnicy t³umacza i stwierdziæ, ¿e niektórzy uczniowie Tengi Rinpo-
czego maj¹ naprawdê g³êbokie i autentyczne doœwiadczenia medyta-
cyjne. Niektórzy z nich wykazuj¹ oznaki powodzenia w praktyce dzog-
cien, inni mahamudry. Jedni praktykuj¹ g³ównie termy, a inni tantry
z tradycji Nowych T³umaczeñ. Ale efekty ich medytacji dowodz¹, ¿e
równie¿ wspó³czeœnie b³ogos³awieñstwo Nauk jest ci¹gle ¿ywe, ¿e
nie jest ono tylko teori¹, ale potwierdza siê w praktyce.
Co wiêcej pokazuje to, ¿e tak¿e ludzie ¿yj¹cy na Zachodzie, maj¹cy
rodzinê i pracê, nie s¹ pozbawieni mo¿liwoœci g³êbokiej duchowej prze-
miany. Nawet jeœli ja czy Ty nie dostrzegamy w sobie ¿adnych szcze-
gólnych rezultatów praktyki, to jest tak po prostu dlatego, ¿e nie nagro-
madziliœmy jeszcze dostatecznie wiele prawoœci. Jednak ten inspiruj¹cy
przyk³ad innych praktykuj¹cych wzmocni³ we mnie wiarê, ¿e warto
poœwiêciæ swój czas i energiê na pracê dla istot. A kiedy, w wyniku
takiego dzia³ania, zbierzemy dostatecznie wiele pozytywnych nasion
w umyœle, wówczas w tym lub przysz³ych ¿ywotach doœwiadczymy
g³êbszej m¹droœci oraz g³êbszego wgl¹du w naturê zjawisk. Dziêki temu,
¿e ujrza³em, jak niektórzy moi przyjaciele ju¿ teraz tego doœwiadczaj¹,
wzros³a we mnie i umocni³a siê wiara w Dharmê.
Mia³em nadziejê, ¿e po kursie Rinpocze bêdzie móg³ przez parê dni
odpocz¹æ. Ale nie by³o mu to dane. Zaraz nastêpnego dnia, w czwar-
tek, pojecha³ do Parpingu, aby daæ kolejne nauki mnichom na trzylet-
nim odosobnieniu. Pi¹tek spêdzi³ w oœrodku trzyletnich odosobnieñ
(po tybetañsku drub khang) w Pullahari, przy klasztorze Kongtrula Rin-
poczego. Dziœ, w sobotê, znowu jedzie do Oœrodka w Parpingu. Obec-
nie Rinpocze ma pod opiek¹ te dwa drub khangi. A we wtorek, siódme-
go marca, wyje¿d¿a na dwa miesi¹ce do oœrodków buddyjskich na
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Tajwanie. Potem wróci na trzy tygodnie do swego klasztoru, by znów
wyjechaæ na blisko cztery miesi¹ce do Europy. Niewielu ludzi w wieku
szeœædziesiêciu oœmiu lat staæ na tak¹ pracowitoœæ i ¿ywotnoœæ!

niedziela, 12 marca 2000
Ostatnie dni w Katmandu up³ynê³y mi na za³atwianiu ró¿nych spraw
przed wyjazdem i dalszym t³umaczeniu indywidualnych spotkañ z Ten-
g¹ Rinpoczem. Ponadto Rinpocze wyrazi³ zgodê na sfotografowanie
ca³ego zbioru klasztornych tanek.
Spodziewaliœmy siê, ¿e zajmie to d³u¿sz¹ chwilê, ale rzeczywistoœæ
przeros³a nasze oczekiwania. Dostaliœmy do dyspozycji oko³o dwie-
œcie zwijanych malowide³ na p³ótnie. Mimo pomocy mnichów rozwi-
niêcie ka¿dej tanki, zrobienie zdjêæ w ró¿nych wersjach oœwietlenia
i zwiniêcie z powrotem, zajê³o nam z Jackiem prawie dwa dni. Mamy
jednak teraz do dyspozycji Oœrodka zbiór fotografii ca³ej Linii Prze-
kazu Karma Kamtzang oraz wszystkich podstawowych jidamów na-
szej szko³y.
Po bardzo ciep³ym po¿egnaniu z Rinpoczem (zobaczymy siê przecie¿
dopiero za trzy miesi¹ce w Polsce) i mnichami wyruszyliœmy oœmio-
osobow¹ grup¹ do Indii. Podró¿ porannym samolotem do Delhi by³a
szybka i ³atwa. Potem za³atwialiœmy jeszcze bilety na dalsz¹ czêœæ
drogi i po krótkim posi³ku ju¿ wsiadaliœmy do nocnego autobusu do
Dharamsali.
Na miejsce dotarliœmy rano, w czwartek dziesi¹tego marca. Po przy-
jeŸdzie straciliœmy dobr¹ godzinê na szukaniu noclegu, mimo ¿e
w promieniu kilkuset metrów by³o kilkanaœcie hoteli. Takie s¹ po pro-
stu zalety podró¿owania w du¿ej grupie ludzi, wyros³ych na demokra-
tycznych tradycjach. Ka¿dy ma swoje zdanie.
W koñcu postanowiliœmy jednak nie podejmowaæ decyzji, gdzie bê-
dziemy mieszkaæ, tylko z³o¿yæ wszystkie baga¿e w jednym wynajêtym
pokoju i bez œniadania wyruszyæ w stronê klasztoru Gjuto, gdzie prze-
bywa Jego Œwi¹tobliwoœæ Karmapa. Nie by³o czasu na posi³ek, bo zbli-
¿a³a siê godzina, o której Karmapa zwykle udziela³ audiencji.
Jednak w pierwszej chwili znalezienie œrodka transportu nie by³o ³atwe.
Trafiliœmy bowiem na obchody czterdziestej pierwszej rocznicy Powsta-
nia Narodowego w Tybecie i zewsz¹d przybywa³y t³umy Tybetañczy-
ków na wielki wiec. Dowiedzia³em siê, ¿e otwieraæ ma go przemówie-
nie Jego Œwi¹tobliwoœci Dalajlamy. Wróci³em wiêc do grupy i wszyscy
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pobiegliœmy do klasztoru Namgjal, gdzie na dziedziñcu zgromadzi³o
siê kilka tysiêcy ludzi. Faktycznie, Dalajlama przemawia³. Rozpoczêli-
œmy wiêc dzieñ od ujrzenia tego, który ucieleœnia nadzieje i d¹¿enia
Tybetañczyków i który jest klejnotem zdobi¹cym ca³y buddyzm tybe-
tañski. Jednak gdy tylko Jego Œwi¹tobliwoœæ skoñczy³ przemawiaæ,
wskoczyliœmy w dwie taksówki. Kierunek Karmapa!
Wszyscy, ³¹cznie z kierowc¹, uprzedzali nas, ¿e Jego Œwi¹tobliwoœæ
Gjal³ang Karmapa wci¹¿ nie wyzdrowia³ i nie udziela publicznych
audiencji. Trudy ucieczki, gwa³towna zmiana klimatu, intensywny
program spotkañ po dotarciu do Dharamsali – wszystko to sprawi³o,
¿e Karmapa zachorowa³. Jest os³abiony, ma podniesion¹ temperaturê
i lekarze nakazali przede wszystkim odpoczynek, a¿ Jego Œwi¹tobli-
woœæ nabierze si³. Nikt nie by³ jednak pewien, kiedy znów zaczn¹ siê
audiencje. Chcieliœmy siê wiêc przekonaæ o tym na miejscu. A poza
tym nawet tylko wykonanie kilku pok³onów przed klasztorem, w któ-
rym jest „¯ywy Budda”, okr¹¿enie go czy pomedytowanie w jego bli-
skoœci, to ju¿ przecie¿ niebywa³a sposobnoœæ.
Faktycznie, odprawiono nas z kwitkiem, ale dano te¿ nadziejê, ¿e
w ci¹gu kilku dni audiencje powinny byæ znów udzielane. Oczywi-
œcie Jego Œwi¹tobliwoœæ spotyka siê w tych dniach z niektórymi La-
mami czy politykami indyjskimi. Pewne sprawy nie mog¹ czekaæ. Ale
najbardziej mêcz¹ce s¹ grupowe spotkania z pielgrzymami i tych na
razie byæ nie mo¿e.
Skoro ju¿ byliœmy tak daleko od Dharamsali, postanowiliœmy dotrzeæ
jeszcze dalej, do Szierab Ling, gdzie rezyduje Jego Eminencja Tai Situ
Rinpocze. To jemu XVI Karmapa pozostawi³ list przepowiadaj¹cy
obecn¹ inkarnacjê i powierzaj¹cy Rinpoczemu funkcjê Guru i wycho-
wawcy XVII Karmapy. Spotkanie z Situ Rinpoczem by³o wiêc dla nas
równie¿ bardzo wa¿ne.
Jednak gdy opuszczaliœmy klasztor Gjuto, okaza³o siê, ¿e Tai Situpa
w³aœnie do niego wje¿d¿a. Zawróciliœmy wiêc, a gdy dojechaliœmy
z powrotem, Situ Rinpocze znikn¹³ ju¿ w œrodku. Có¿ by³o robiæ?
Decyzjê podjêliœmy szybko: poczekamy a¿ Jego Eminencja bêdzie
wychodziæ od Karmapy, ofiarujemy mu kataki i poprosimy o wyzna-
czenie terminu audiencji w Szierab Ling.
Klasztor Gjuto, ufundowany przez Dalajlamê za pieni¹dze uzyskane
z Nagrody Nobla, po³o¿ony jest zupe³nie na uboczu, u podnó¿a œnie¿-
nych gór. Przed nim rozci¹ga siê wspania³y widok na zielon¹ dolinê.
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Panuje tam cudowny spokój.
Zasiedliœmy na tarasie przed
wejœciem i maj¹c œwiadomoœæ,
¿e o kilka piêter nad naszymi
g³owami znajduje dwóch Bud-
dów – Karmapa i Situpa – od-
daliœmy siê modlitwom i me-
dytacji, przeplatanymi dla
relaksu towarzyskimi poga-
duszkami. W tej sielankowej
atmosferze spêdziliœmy prawie
piêæ godzin.

Pod koniec pojawi³y siê nagle przed nami jeszcze dwie dziewczyny,
z którymi rozstaliœmy siê niedawno w Katmandu. Wyjecha³y one
o kilka dni wczeœniej z Nepalu, by dotrzeæ do Dharamsali drog¹ l¹do-
w¹. Ich podró¿ trwa³a ponad cztery doby. W ten sposób by³o nas ju¿
wiêc dziesiêcioro.
Bezpieczeñstwa Jego Œwi¹tobliwoœci Karmapy strzeg¹ zarówno rz¹-
dowe si³y indyjskie, jak i strona tybetañska. Dalajlama oddelegowa³
po³owê swoich ochroniarzy, by dbali obecnie o dobro Karmapy. Od
pocz¹tku wszyscy oni byli dla nas bardzo mili i traktowali raczej jak
pielgrzymów, a nie jak zbêdnych intruzów. W czasie tych kilku go-
dzin szef ochrony tybetañskiej wypyta³ mnie dok³adnie, sk¹d jeste-
œmy i co tu robimy.
Oko³o godziny piêtnastej zaczê³o siê przy wejœciu jakieœ poruszenie.
W koñcu bezgraniczna dobroæ Karmapy zwróci³a ku nam swe pro-
mienie. Gdy opowiedziano mu, ¿e grupa pielgrzymów z Zachodu sie-
dzi przy wejœciu od rana, to mimo i¿ lekarze zakazali mu przyjmowa-
nia goœci, zaprosi³ nas do swego pokoju na najwy¿szym piêtrze
klasztoru. Mo¿ecie sobie chyba wyobraziæ nasze szczêœcie!
Po przejœciu kolejnych etapów rutynowych kontroli stanêliœmy w koñcu
twarz¹ w twarz z Jego Œwi¹tobliwoœci¹. Bardzo siê zmieni³ od czasu,
gdy widzia³em go szeœæ lat temu w Tybecie. Ma dobre metr osiem-
dziesi¹t wzrostu. Z wygl¹du jest ju¿ dorodnym m³odzieñcem. Ale bê-
d¹c w jego obecnoœci nie odbiera siê go jak piêtnastoletniego ch³opca.
Ma siê po prostu poczucie, ¿e stoi siê przed Budd¹, przed Królem
Dharmy. To on stanowi centrum ka¿dej sytuacji i nadaje niepowta-
rzalny charakter spotkaniu. Promieniuje jak¹œ niezwyk³¹ godnoœci¹.

J.Œ. Karmapa i czcig. Tenga Rinpocze
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To nie s¹ tylko moje prywatne odczucia. Wszyscy tak to odbieraj¹. Na
przyk³ad, gdy czekaliœmy tu¿ pod drzwiami Karmapy, z jego pokoju
wychodzi³ w³aœnie z ¿on¹ pewien bardzo wysoko postawiony polityk
indyjski. Straci³ na chwilê panowanie nad sob¹ i rozentuzjazmowany
œciska³ nasze rêce, gratuluj¹c nam, ¿e mo¿emy spotkaæ Karmapê. Wci¹¿
powtarza³, ¿e Jego Œwi¹tobliwoœæ ma w sobie tyle godnoœci i dobroci,
¿e jest jak ksi¹¿ê. Wyrazy jego zachwytu przerwa³o dopiero nasze
wejœcie na audiencjê.
Po wykonaniu pok³onów z³o¿yliœmy Jego Œwi¹tobliwoœci ofiary
z kataków, pos¹¿ków, kadzide³, pieniêdzy – ka¿dy przygotowa³ coœ
na tê okazjê. Znalaz³o siê te¿ kilka ³adnych kawa³ków bursztynu i bursz-
tynowe ró¿añce. Karmapa zaprosi³ nas gestem, byœmy usiedli na dy-
wanie przed nim. Sam siedzia³ na zwyk³ym fotelu. Jego s³owa t³uma-
czy³ na jêzyk angielski Tenam Siastri, najbli¿szy asystent Situ
Rinpoczego. Potem ja przek³ada³em to na polski, gdy¿ nie wszyscy
z grupy znali dobrze angielski.
Najpierw Jego Œwi¹tobliwoœæ spyta³, z jakiego kraju jesteœmy i sk¹d
teraz przyjechaliœmy. Od pierwszej chwili stworzy³ tak wspaniale cie-
p³¹ atmosferê, ¿e mimo ogromnego respektu i pokory, jak¹ budzi jego
obecnoœæ, czuliœmy siê szczêœliwi jak dzieci, które spotka³y swoich
rodziców. Po us³yszeniu odpowiedzi na swe pytanie Jego Œwi¹tobli-
woœæ powiedzia³: „Jesteœmy teraz na Wschodzie. Wy przyjechaliœcie
tutaj z Polski, która le¿y na Zachodzie, w Europie. Odbyliœcie bardzo
d³ug¹ podró¿, aby tu dotrzeæ. Bardzo siê cieszê, ¿e was spotka³em
i dziêkujê wam za przybycie”.
S³ysz¹c t³umaczenie tego fragmentu na jêzyk polski, J.Œ. Karmapa
rozeœmia³ siê, po czym skomentowa³ to nastêpuj¹co: „Wasz jêzyk wy-
daje mi siê bardzo ³atwy i mówicie tak szybko... To brzmi jak recyta-
cja modlitw tybetañskich”. Po czym kontynuowa³: „Nie by³em nigdy
w Polsce, ale z ksi¹¿ek i z tego, co s³ysza³em, wiem, ¿e w Polsce
wydobywa siê wiele bursztynu. Bursztyn uchodzi za czysty i szla-
chetny materia³. Myœlê, ¿e wasza motywacja i wasze modlitwy musia-
³y byæ równie czyste, jak te bursztyny, które mi ofiarowaliœcie, i to
w³aœnie te czyste intencje was teraz tutaj przywiod³y. Ja przyby³em do
Indii aby pomóc w utrzymaniu i rozwijaniu siê Nauki Buddy. Przyby-
³em, aby samemu uczyæ siê Dharmy i pomóc innym siê jej uczyæ. Ale
utrzymanie i rozwój Dharmy w Indiach nie jest moim jedynym celem.
Pragnê, by Dharma rozprzestrzenia³a siê wszêdzie. Chcê pomagaæ
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wszystkim, którzy pragn¹ poznawaæ Nauki. Dziêki pracy i b³ogos³a-
wieñstwu wielu mistrzów w przesz³oœci i w chwili obecnej, Dharma
rozkwita teraz w wielu miejscach na œwiecie. I chcia³bym dotrzeæ
wszêdzie tam, gdzie ludzie interesuj¹ siê Naukami Buddy. Dlatego
jestem pewien, ¿e w przysz³oœci odwiedzê równie¿ i wasz kraj”.
Jego Œwi¹tobliwoœæ Karmapa wypowiada³ te s³owa w niezwykle po-
godnym nastroju, stale siê uœmiechaj¹c. Ale s³ysz¹c brzmienie pol-
skiego jêzyka, z trudem powstrzymywa³ siê od pe³nego œmiechu. Chwi-
lami a¿ odwraca³ g³owê, aby siê nie rozeœmiaæ. Skwitowa³ to
nastêpuj¹co: „W tym ¿yciu nie by³em jeszcze w Polsce, ale bêd¹c te-
raz z wami, mam silne przeœwiadczenie, ¿e ju¿ kiedyœ odrodzi³em siê
w waszym kraju. Czujê z wami tak siln¹ wiêŸ, jak z blisk¹ rodzin¹,
jakbym przebywa³ wœród braci i sióstr”.
Œmiej¹c siê, Karmapa mówi³ dalej: „Bojê siê nawet, ¿e gdybym teraz
przyjecha³ do was, to wra¿enie by³oby tak silne, ¿e móg³bym zemdleæ.
Dlatego nie mogê was w tej chwili odwiedziæ. Zanim do was pojadê,
przygotujê odpowiednie lekarstwa, tak aby nie zemdleæ. ¯yczê wam,
aby wasza pomyœlnoœæ, dobre imiê i szczêœcie wzrasta³y. Bêdê siê o to
stale modliæ, a tak¿e o to, aby wzrasta³y pomyœlnoœæ, dobre imiê
i szczêœcie wszystkich innych czuj¹cych istot. Dedykujê i poœwiêcam
wam tak¿e wszelk¹ pomyœlnoœæ, dobre imiê i szczêœcie, jakie sam
posiadam. Podobnie poœwiêcam je wszystkim istotom”.
Gdy Jego Œwi¹tobliwoœæ Gjal³ang Karmapa skoñczy³ mówiæ, zapyta-
³em: „Czy wolno mi wyraziæ jedn¹ proœbê?” Kiedy Karmapa da³ przy-
zwolenie, powiedzia³em: „Przed szeœciu laty, w Tsurphu, prosi³em Jego
Œwi¹tobliwoœæ o modlitwy wspieraj¹ce nasze d¹¿enia do kupna miej-
sca na Oœrodek Dharmy w Polsce. Dziêki b³ogos³awieñstwu Jego
Œwi¹tobliwoœci kupiliœmy w koñcu obiekt bardzo do tego odpowied-
ni. Pierwszym Lam¹, jaki postawi³ swoj¹ stopê na tej ziemi, by³ Jego
Eminencja Tai Situ Rinpocze. Odwiedzi³o nas tak¿e wielu innych
wybitnych Lamów. Teraz, za rad¹ Tengi Rinpoczego, chcemy rozpo-
cz¹æ w tym oœrodku budowê œwi¹tyni. Prosimy zatem Jego Œwi¹tobli-
woœæ o b³ogos³awieñstwo i modlitwy w intencji spe³nienia tych za-
mierzeñ”. Karmapa odpar³: „Podstawowe znaczenie Dharmy jest takie,
¿e ma byæ ona studiowana i praktykowana. Po to, by istnia³y odpo-
wiednie warunki zarówno do studiowania, jak i do praktyki, koniecz-
ne s¹ œwi¹tynie. Dlatego bêdê siê ca³ym sercem modliæ o pomyœlnoœæ
waszych zamierzeñ, a tak¿e o to, by w tej œwi¹tyni, któr¹ zbudujecie,
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jak i we wszystkich innych œwi¹tyniach na ca³ym œwiecie w odpo-
wiedni sposób studiowano i praktykowano Dharmê”.
Gdy wszystko wskazywa³o na to, ¿e audiencja ma siê ku koñcowi,
ca³a nasza grupa zgodnym chórem zaczê³a gor¹co zapraszaæ Jego
Œwi¹tobliwoœæ do przyjazdu do Polski tak szybko, jak to bêdzie mo¿-
liwe. Karmapa œmiej¹c siê odpar³: „Dobrze, przyjadê jutro, a jeœli nie
jutro, to za kilka dni, ale na pewno przyjadê do was wkrótce!” Na tym
audiencja siê skoñczy³a.
Wycofuj¹c siê z pokoju, ¿egnani byliœmy gor¹cymi uœmiechami i ¿ycz-
liwymi gestami. Gdy staliœmy na dole, przy taksówkach, Jego Œwi¹to-
bliwoœæ wyszed³ jeszcze na taras swej rezydencji. Przez d³u¿sz¹ chwi-
lê uœmiecha³ siê do nas, macha³ rêk¹ na po¿egnanie i sk³ada³ d³onie
w po¿egnalnym geœcie.
Na schodach œwi¹tyni ci¹gle jeszcze siedzia³ z ¿on¹ ów polityk indyj-
ski i ze wzruszeniem wpatrywa³ siê w dedykacjê, jak¹ wpisa³ mu do
ksi¹¿ki Karmapa. Widz¹c Karmapê, oboje wstali i k³aniali mu siê
z szacunkiem.
Nastêpnego ranka popatrzyliœmy na siebie z Jackiem, z którym dzielê
pokój, i zgodnie stwierdziliœmy: od chwili spotkania Karmapy, nie
mo¿na przestaæ o nim myœleæ. I œlad tego spotkania pozostaje odci-
œniêty gdzieœ w samej g³êbi ducha. No có¿, w koñcu sam Budda Sia-
kjamuni przepowiedzia³, podobnie jak czyni³ to potem Guru Rinpo-
cze, ¿e kto ujrzy oblicze Karmapy, nie odrodzi siê ju¿ w ni¿szych
œwiatach i stopniowo, w kolejnych ¿ywotach osi¹gnie oœwiecenie.
Nazywa siê to „wyzwoleniem przez widzenie”.
Nastêpnego dnia, w pi¹tek rano, próbowaliœmy jeszcze uzyskaæ au-
diencjê u Jego Œwi¹tobliwoœci Dalajlamy, ale okaza³o siê to niemo¿li-
we, poniewa¿ Jego Œwi¹tobliwoœæ wyje¿d¿a³ ju¿ do Bombaju. W dzie-
siêæ osób wcisnêliœmy siê wiêc do wynajêtego jeepa i ruszyliœmy do
Szierab Ling na spotkanie z Jego Eminencj¹ Tai Situ Rinpoczem. Po-
przedniego dnia nie uda³o nam siê z nim spotkaæ w Gjuto, gdy¿ odby-
wa³ w³aœnie jakieœ wa¿ne spotkanie organizacyjne w czasie, gdy my
byliœmy u Karmapy.
Szierab Ling jest po³o¿one w ca³kowicie ustronnym miejscu, poœrodku
lasu. Z Dharamsali jedzie siê tam ponad dwie godziny. Przyjechawszy,
czekaliœmy chwilê, po czym zostaliœmy przyjêci przez Jego Eminencjê.
Rinpocze wypyta³ najpierw o to, jak rozwija siê nasz Oœrodek. Pamiê-
ta go dobrze. Wspomnia³em o projekcie budowy gompy i o tym, ¿e
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w tej chwili nie mamy pieniêdzy na zbudowanie ca³oœci, ale wierzymy,
¿e wszystko jakoœ siê pozytywnie u³o¿y i zrealizujemy te plany.
Rinpocze odpowiedzia³, ¿e kiedy pracuje siê dla Buddy, nie trzeba siê
martwiæ o pieni¹dze. Pieni¹dze s¹ iluzj¹ powsta³¹ w uwarunkowanym
umyœle i dziêki b³ogos³awieñstwu Buddy pojawi¹ siê, gdy bêd¹ po-
trzebne. Nasza karma jest uwarunkowana i ograniczona, ale Budda
ma nieograniczon¹ karmê, jest poza karm¹. Dlatego jego b³ogos³a-
wieñstwo pomo¿e zgromadziæ okreœlone œrodki.
Tak jest zawsze, gdy pracuje siê dla innych. Gdy buduje siê prywatny
dom, trzeba troszczyæ siê o pieni¹dze, bo realizuje siê tylko w³asn¹
pozytywn¹ karmê. Ale gdy buduje siê œwi¹tyniê, na przyk³ad dla kil-
kuset osób, to dobra karma i modlitwy tych kilkuset osób dojrzewaj¹
w owym projekcie.
Gdy poprosi³em, by Jego Eminencja równie¿ wspar³ nasze zamierze-
nia swoimi modlitwami, odpar³, ¿e jego dobre ¿yczenia bêd¹ z nami,
ale wa¿niejsze od modlitw jednego cz³owieka s¹ modlitwy wielu lu-
dzi, zatem wszyscy, którzy popieraj¹ budowê gompy, powinni siê tak-
¿e modliæ o pomyœlnoœæ tego przedsiêwziêcia.
Po audiencji zwiedziliœmy jeszcze klasztor. Szczególne wra¿enie spra-
wia g³ówna postaæ na o³tarzu. Jest to wysoki na dwa piêtra pos¹g Bud-
dy Majtrei. Klasztor jest bardzo du¿y i utrzymany w czystoœci. Wspa-
nia³e miejsce do studiowania i praktyki. Za kilka dni ma siê tutaj
przenieœæ Jego Œwi¹tobliwoœæ Karmapa i pewnie bêdzie tu spêdza³
wiêkszoœæ czasu do chwili, a¿ bêdzie móg³ udaæ siê do Rumteku.
W drodze powrotnej zjechaliœmy trochê z g³ównej trasy i zawitaliœmy
w Taszi Dziong (w angielskiej pisowni Tashi Jong). Jest to jeden
z g³ównych klasztorów szko³y Drukpa Kagju w Indiach. Zbudowa³ go
wielki Khamtrul Rinpocze, g³ówny Lama tej tradycji na ca³y Tybet
Wschodni. Lama ten zmar³ w 1980 roku, a w obecnej inkarnacji ma
bez ma³a dwadzieœcia lat.
W Drukpa Kagju szczególnie ¿ywa jest tradycja joginów, którzy spê-
dzaj¹ swe ¿ycie na medytacji w jaskiniach. To w³aœnie w Taszi Dziong
zgromadzi³o siê kilkunastu Repów – joginów oddaj¹cych siê praktyce
szeœciu jog Naropy i nosz¹cych bia³e szaty – którzy opuœcili Tybet.
Zwie siê ich Togdenami.
Tak siê sk³ada, ¿e w klasztorze tym mieszka tak¿e Ani Tenzin Palmo,
angielska mniszka, która pod kierunkiem Khamtrula Rinpoczego spê-
dzi³a dobre dwadzieœcia lat na odosobnieniach medytacyjnych. Ponie-
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wa¿ niektórzy z naszej grupy pamiêtaj¹ j¹ z jej wizyty w Polsce przed
szeœciu laty, pytaliœmy o ni¹. Akurat wyjecha³a na parê dni do Delhi.
Zwiedzaj¹c klasztor trafiliœmy za to na próbê generaln¹ rytualnych
tañców, jakie maj¹ siê tu odbyæ za kilka dni. Mieliœmy wiêc znowu
ogromne szczêœcie. Pok³oniliœmy siê i ofiarowaliœmy kataki Kham-
trulowi Rinpoczemu. Obecny by³ tak¿e najstarszy z Togdenów. Ten
przesympatyczny starszy cz³owiek uchodzi za jednego z najwiêkszych
¿yj¹cych mistrzów praktyki tummo – jogi ciep³a wewnêtrznego. Wspó³-
czesny odpowiednik Milarepy.
Gdy wróciliœmy do hotelu, by³o ju¿ bardzo póŸno. Znów ca³y dzieñ
prawie nic nie jedliœmy. Wszyscy czuliœmy siê zmêczeni intensywno-
œci¹ wra¿eñ ostatnich dni. Dlatego postanowiliœmy, ¿e dzisiaj nic nie
zwiedzamy. Jest czas na chwilê medytacji i odpoczynek. Ja zaj¹³em
siê odpowiadaniem na listy i pisaniem niniejszego tekstu.
Jeszcze wczoraj by³o piêkne s³oñce i upa³. Dziœ zebra³y siê chmury,
pada deszcz. Jest burza i zimno na dworze. Sporo poni¿ej dwudziestu
stopni. Jutro znów wybieramy siê tu i ówdzie. Mamy nadziejê, ¿e do
tego czasu siê wypogodzi.

poniedzia³ek, 13 marca 2000
Dziœ rano odbyliœmy z Jackiem bardzo krótkie robocze spotkanie
w biurze J.Œ. Dalajlamy. Wyjaœniliœmy pewne praktyczne kwestie do-
tycz¹ce zorganizowania od strony religijnej majowej wizyty Jego Œwi¹-
tobliwoœci w Polsce.
Zaraz potem wsiedliœmy znów do jeepa i ruszyliœmy w stronê Taszi
Dziong. Chcieliœmy odwiedziæ to wspania³e miejsce nie tylko ze wzglê-
du na rozpoczynaj¹ce siê dziœ tañce Lamów, ale równie¿ – albo przede
wszystkim – ze wzglêdu na obecnoœæ Khamtrula Rinpoczego i wszyst-
kich Togdenów. Poniewa¿ jednak klasztor Gjuto, w którym przebywa
obecnie Karmapa, le¿y zaraz przy drodze do Taszi Dziongu, wst¹pili-
œmy tam, aby podaæ przez kogoœ Karmapie po¿egnalne kataki. I có¿
siê okaza³o? Jego Œwi¹tobliwoœæ czuje siê ju¿ dobrze i udziela audien-
cji. Zrezygnowaliœmy wiêc z dalszej jazdy, poczekaliœmy trzy godzin-
ki i znaleŸliœmy siê znowu u stóp Karmapy.
Na publicznej audiencji by³o blisko sto osób, wiêkszoœæ to buddyœci
z Zachodu. Po raz pierwszy podczas tych otwartych spotkañ ka¿dy
móg³ podejœæ do Karmapy i ofiarowaæ mu katak. Potem Jego Œwi¹to-
bliwoœæ udzieli³ lungu do praktyki Czenrezika i wyg³osi³ krótki wy-
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k³ad. Podkreœla³ w nim przede wszystkim znaczenie bodhicitty jako
esencji wszystkich nauk Buddy. Powiedzia³ tak¿e, ¿e ju¿ teraz wielu
ludzi z oœrodków Dharmy na ca³ym œwiecie zaprasza go do siebie.
Ka¿demu oczywiœcie przyrzeka, ¿e przyjedzie. Ale na razie nie wie,
czy i kiedy bêdzie w stanie spe³niæ te wszystkie obietnice. W ka¿dym
razie na pewno chcia³by w swoim ¿yciu bardzo du¿o podró¿owaæ, tak
aby móc dotrzeæ wszêdzie, gdzie ludzie go oczekuj¹.
Jutro wybieramy siê po raz kolejny na spotkanie z Karmap¹, a potem
nocnym autobusem wyruszamy do Deradun, innego skupiska Tybe-
tañczyków w pó³nocnych Indiach.

œroda, 15 marca 2000
Wczoraj po raz trzeci pojechaliœmy na audiencjê do J.Œ. Karmapy.
Ponownie otrzymaliœmy przekaz do praktyki Czenrezika. Jego Œwi¹-
tobliwoœæ stwierdzi³, ¿e teraz bêdzie codziennie dawaæ ten lung w czasie
audiencji. Zdecydowa³ tak, gdy¿ Czenrezik jest ucieleœnieniem wspó³-
czucia wszystkich Buddów, a praktykowanie bodhicitty, czyli mi³oœci
i wspó³czucia, stanowi istotê ca³ej nauki Buddy. Mówi³ te¿ o tym, ¿e
jako buddyœci powinniœmy siê staraæ, by we wszystkich codziennych
dzia³aniach kierowaæ siê tak¹ w³aœnie postaw¹ bodhisattwy.
Po powrocie z audiencji spakowaliœmy rzeczy i wsiedliœmy do nocne-
go autobusu do Deradun. Mimo ¿e autokar na pierwszy rzut oka spra-
wia³ bardzo dobre wra¿enie, fotele okaza³y siê wyj¹tkowo niewygod-
ne. Oko³o siódmej rano, zmêczeni i niewyspani, wysiedliœmy poœrodku
olbrzymiego, typowo hinduskiego miasta. Na szczêœcie jechali z nami
Tybetañczycy i podpowiedzieli nam, jak dostaæ siê do klasztoru Min-
drolling.
Gdy w koñcu dotarliœmy do tybetañskiego osiedla na obrze¿ach Dera-
dun, znaleŸliœmy siê w ca³kiem odmiennej, ni¿ indyjska, rzeczywisto-
œci. Od razu otoczyli nas ¿yczliwi, ale nienatrêtni ludzie. U bram klasz-
toru jakiœ mnich zadeklarowa³ siê, ¿e nam pomo¿e, bowiem sami nie
mamy szans na znalezienie noclegu w okolicy. Mówi³ prawdê. Bez
jego udzia³u nie by³oby to ³atwe. A tak, ju¿ po paru chwilach z³o¿yli-
œmy swoje baga¿e w pokoju niewielkiego klasztoru Gelukpy, po³o¿o-
nego na skraju osiedla, pod lasem.
Nie zd¹¿yliœmy siê nawet przebraæ – ju¿ trzeba by³o œpieszyæ do g³ów-
nego klasztoru Mindrolling na rozpoczynaj¹ce siê tañce Lamów. Naj-
pierw poczêstowano nas jednak œniadaniem, a dopiero potem zapro-
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szono do zajêcia miejsc na klasztornym
podwórzu. Ustawiono tu szereg krzese³.
W pierwszym rzêdzie zasiad³o kilkuna-
stu Tulku Njingmapy oraz goszcz¹cy
Lamowie i jakieœ œwieckie osobistoœci
tybetañskie. Za nimi zaœ inni tybetañ-
scy, a tak¿e zachodni goœcie.
Na przywitanie pojawi³a siê wœród nas
Khandro Rinpocze. Wita³a siê z nami
nadzwyczaj serdecznie. Nasz¹ rozmo-
wê przerwa³ jednak przyjazd g³ówne-
go gospodarza: Jego Œwi¹tobliwoœci
Minlinga Triciena Rinpoczego.
W Tybecie istnia³o szeœæ g³ównych
klasztorów Njingmapy, czyli Starej
Szko³y. Stanowi³y one g³ówne oœrod-
ki szeœciu podstawowych kierunków nauczania w tej tradycji. Ka¿dy
klasztor mia³ swojego dzier¿awcê Linii Przekazu, a Minling Tricien
by³ najwa¿niejszym spoœród nich i od stuleci sta³ najwy¿ej w hierar-
chii Lamów Njingmapy. Uwa¿a siê go za reprezentanta Guru Rinpo-
czego, za jego wcielenie.
Jego Œwi¹tobliwoœæ zaj¹³ honorowe miejsce i – niczym z lo¿y honoro-
wej – obserwowa³ tañce z okna na piêtrze klasztoru. Towarzyszy³a mu
¿ona i dwie córki. Jedna z nich, wspomniana ju¿ Khandro Rinpocze,
jest inkarnacj¹ Jeszie Tsogjal – partnerki Guru Rinpoczego.
Tañce oœmiu aspektów Guru Rinpoczego, zwane Tseciu, nauczane by³y
przez wybitnego tybetañskiego mistrza, Guru Cie³anga. W wizjach
odwiedza³ on Zangdok Palri, Czyst¹ Krainê Padmasambhawy. Opo-
wiada³ potem, ¿e stale odbywaj¹ siê tam takie w³aœnie tañce.
W ten dzieñ my równie¿ mieliœmy wszelkie podstawy ku temu, by
czuæ siê jak w Zangdok Palri. Znajdowaliœmy siê w obecnoœci Lamy,
z którego emanuje b³ogos³awieñstwo Guru Padmasambhawy, i w sie-
lankowej atmosferze ogl¹daliœmy sceny, które na co dzieñ rozgrywaj¹
siê w jego Czystej Krainie. A w dodatku, niczym boginie darów, œlicz-
ne tybetañskie nastolatki ubrane w tradycyjne stroje, serwowa³y co
chwilê zimne napoje, herbatê i ciastka.
Pod wieczór, po skoñczonych tañcach, Khandro Rinpocze znów poja-
wi³a siê wœród zachodnich uczniów. Rozmawia³a, ¿artowa³a, a tak¿e

J.Œ. Karmapa i J.Œ. Dalajlama
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objaœnia³a symbolikê ró¿nych tanek i innych rytualnych przedmio-
tów, wystawionych na sprzeda¿ przez jeden z okolicznych klaszto-
rów. Potem zjawia³a siê te¿ od czasu do czasu na posi³kach serwowa-
nych dla zachodnich uczniów w przyklasztornym domu goœcinnym.
Jedzenie to by³o sponsorowane przez pewn¹ rodzinê tybetañsk¹. I cho-
cia¿ nie zapowiedzieliœmy swego przyjazdu i nie mieliœmy zarezer-
wowanego noclegu w Mindrolling, to jednak zostaliœmy zaproszeni
do tych wszystkich nieodp³atnych dañ.
Nastêpnego ranka Jego Œwi¹tobliwoœæ udzieli³ inicjacji d³ugiego ¿y-
cia. By³ to przekaz mocy jednego z aspektów Guru Rinpoczego, daj¹-
cy szczególnie b³ogos³awieñstwo zdrowia i d³ugowiecznoœci. Prócz
oko³o trzystu mnichów z klasztoru i naszej trzydziestoosobowej gru-
py z Zachodu w inicjacji uczestniczyli niemal wszyscy cz³onkowie
spo³ecznoœci tybetañskiej, zamieszkuj¹cej okolicê. Kolejka ludzi, pod-
chodz¹cych do tronu po b³ogos³awieñstwa, skoñczy³a siê dopiero po
kilku godzinach.
Popo³udnie mieliœmy wolne. Dziêki temu pojawi³a siê okazja, by po-
rozmawiaæ trochê d³u¿ej ze znajomymi, którzy z ró¿nych stron œwiata
zjechali na te uroczystoœci. Szczególnie wiele mieliœmy sobie do opo-
wiedzenia z moim starym przyjacielem, Rinczenem Rep¹. Pozna³em go
na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych. Mimo ¿e na p³aszczyŸnie zewnêtrz-
nej ka¿dy z nas robi coœ innego i widujemy siê raz na wiele lat, we-
wnêtrznie czujemy obaj ³¹cz¹c¹ nas jak¹œ siln¹ wiêŸ. W czasie gdy ja
w Polsce jako mnich odbywa³em medytacyjne odosobnienia, on w bia-
³ych szatach jogina medytowa³ w Indiach i Nepalu, a potem w Europie.
Obecnie ja g³ównie zajmujê siê administrowaniem Oœrodka, a jego losy
rzuci³y do Ameryki, gdzie zajmuje siê biznesem i dziêki temu mo¿e
sponsorowaæ klasztor Mindrolling. Rinczen Repa nie tylko z zaintere-
sowaniem wys³ucha³ moich opowieœci o rozwoju Dharmy w Polsce, ale
te¿ ofiarowa³ naszemu Oœrodkowi dwie piêkne tanki.
Z przyjemnoœci¹ pogawêdzi³em te¿ z innymi starymi przyjació³mi,
a tak¿e z nowo poznanymi osobami. Spotykanie dawnych znajomych
i poznawanie nowych ludzi, praktykuj¹cych Dharmê w ró¿nych kra-
jach i warunkach, to dla mnie zawsze inspiruj¹ce doœwiadczenie. Wiele
mo¿na siê nauczyæ, podpatruj¹c, „jak inni to robi¹”. Gdy widzi siê coœ
wartoœciowego, warto to naœladowaæ. A jeœli nawet jakieœ zauwa¿one
postawy wydaj¹ siê nie ca³kiem zgodne z Dharm¹, tym bardziej nale-
¿y wyostrzyæ czujnoœæ i upewniæ siê, czy samemu nie pope³nia siê
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podobnych pomy³ek. W ten sposób ka¿dy, z kim przebywamy, staje
siê naszym nauczycielem.
Nastêpnego ranka zwiedziliœmy ca³y klasztor, oprowadzani przez jedne-
go z g³ównych tulku tej tradycji, Kociena Rinpoczego, a tak¿e Khandro
Rinpocze i jej siostrê. Opowiadali historiê powstania œwi¹tyni oraz sym-
bolikê fresków w g³ównym lhakangu i w innych pomieszczeniach.
Kiedy byliœmy w bibliotece, spyta³em jedn¹ z mniszek, czy maj¹ mo¿e
do sprzedania jakieœ teksty drukowane w klasztorze. Khandro Rinpo-
cze, choæ sta³a kilka metrów dalej i akurat rozmawia³a przez telefon
komórkowy, dos³ysza³a moje pytanie i w³¹czy³a siê do rozmowy. Za-
proponowa³a, ¿e ofiaruje dla naszego oœrodka kilkadziesi¹t tomów term
wraz z komentarzami – zbiór najwa¿niejszych nauk zwi¹zanych z tra-
dycj¹ Mindrolling. Wyjaœni³em wtedy, ¿e w porozumieniu z Teng¹
Rinpoczem, postanowiliœmy za³o¿yæ w Grabniku bibliotekê najwa¿-
niejszych tekstów tybetañskich i ¿e jesteœmy gotowi kupiæ te ksi¹¿ki.
Jednak Rinpocze nie zgodzi³a siê przyj¹æ od nas pieniêdzy. Wkrótce
podarowane teksty zostan¹ przywiezione do Polski.
Po obiedzie dostaliœmy siê jeszcze na audiencjê u J.Œ. Minlinga Tri-
ciena Rinpoczego. Poprosi³em, by Jego Œwi¹tobliwoœæ wyjaœni³ nam,
jak¹ praktykê powinniœmy wykonywaæ teraz, po uzyskaniu od niego
inicjacji Padmasambhawy, tak by utrzymaæ ci¹g³y strumieñ b³ogos³a-
wieñstw. Rinpocze odpar³, ¿e esencj¹ wszystkich nauk Buddy, w tym
dzogcien i mahamudry, jest wspó³czucie. Nie istnieje ¿adna praktyka
buddyjska, która nie zawiera³aby siê w praktyce mi³oœci i wspó³czu-
cia. Jeœli zatem uda nam siê traktowaæ ka¿d¹ czuj¹c¹ istotê jak w³asn¹
ukochan¹ matkê, to stale bêdziemy w strumieniu b³ogos³awieñstw Guru
Rinpoczego.
Wzi¹wszy g³êboko do serca tê naukê, zaraz po audiencji ruszyliœmy
w powrotn¹ podró¿ do Delhi. St¹d ju¿ wylot do Polski.
Tak koñczy siê kolejna pielgrzymka. Ka¿da z nich by³a trochê inna.
Ale ka¿da ucz¹ca i inspiruj¹ca do tego, by po powrocie do codziennej
pracy staraæ siê wcielaæ w ¿ycie uzyskane nauki. Nawet jeœli nie po-
trafimy tego robiæ w sposób doskona³y, to i tak warto do³o¿yæ wszel-
kich starañ. Przecie¿ i ma³ymi kroczkami kiedyœ w koñcu dotrze siê
do celu.


